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UCHWAŁA NR XXXIX/865/10 
RADY MIASTA GDYNI 
z 27 stycznia 2010 r. 

 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta  Gdyni z dnia             
27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego p arkowania na terenie 
Miasta Gdyni oraz wysoko ści stawek opłat za parkowanie i opłaty 
dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowad zenia opłaty 
abonamentowej 

 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. 
U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 art.13 ust.1 pkt.1, art.13b, ust.3,4,5,7 oraz 13f ust.1 i 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115; zmiany: Nr 23 poz.136, Nr 
192, poz.1381; z 2008 r. Nr 54 poz.326). 

 
 
 
 

Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co nast ępuje: 

 
§ 1 

Uchwałę Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty 
abonamentowej, zwanej dalej uchwałą, zmienia się w ten sposób, Ŝe: 
 
 
1. Zmienia się plan graficzny stanowiący zał. nr 1 do uchwały Nr XVII/410/08 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sposób pokazany graficznie w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, oraz zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27.02.2008 r. stanowiący spis ulic w sposób pokazany w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
 
2. Paragraf 2, ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, na drogach publicznych w Strefie 
Płatnego Parkowania w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach, lub w 
wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie 
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ 
właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 
 
3. Paragraf 2, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 
Wysokość opłat, w zaleŜności od czasu parkowania, rodzaju uŜytkownika uprawnionego 
do korzystania z określonego abonamentu i sposobu uiszczania opłat, jest następująca: 
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Wysoko ść opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych: 
 

Planowany czas parkowania /  
typ abonamentu 

Opłata 

Pierwsze pół godziny 0,50 zł  
Drugie pół godziny 1,50 zł 
KaŜda kolejna pełna godzina 2,00 zł 
Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla 
mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania typu „M” 

20,00 zł 

Abonament miesięczny lub 30 dniowy na okaziciela 
 typu „O” 

300,00 zł 

Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla osób 
legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 
zakresie schorzeń narządu ruchu lub 
neurologicznych,  typu „N” 

20,00 zł 

 
Obowiązek uiszczenia powyŜszych opłat powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu w 
okolicznościach określonych w ust. 2. 
 
4. W paragrafie 2 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: 
Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do 
kierowania lub uŜyczenia w czasie nieopłaconego parkowania w SPP, chyba Ŝe pojazd 
został uŜyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.  
 
5. Paragraf 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca następnego dnia funkcjonowania 
SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu 
opłaconego parkowania  w danym dniu roboczym w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 
20,00 zł. Opłata moŜe ulec obniŜeniu z tego tytułu tylko dwukrotnie w ciągu jednego roku 
kalendarzowego.  
 
6. W paragrafie 3 dopisuje się ustęp 3 w brzmieniu: 

7. Opłacie dodatkowej nie podlega uŜytkownik drogi, który: 
a) posiada bilet parkingowy wykupiony nie później niŜ 5 min. od chwili wystawienia 
raportu, 
b) posiada bilet parkingowy dokupiony w ciągu 5 min. od upływu czasu waŜności 
poprzedniego biletu, 
c) posiada bilet parkingowy wykupiony nie później niŜ 10 minut od chwili wystawienia 
raportu, jeśli parkomat w pobliŜu miejsca parkowania był zepsuty. 
 

7. Paragraf 4 zostaje skreślony. 
 
8. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących 
uŜytkowników drogi:  

a) kierujących, podczas wykonywania obowiązków słuŜbowych, pojazdami 
słuŜbowymi Urzędu Miasta Gdyni, wyposaŜonymi w identyfikatory wydawane przez 
zarząd drogi,  
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b) kierujących oznakowanymi pojazdami słuŜb komunalnych podczas usuwania 
skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-
kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdów firm podczas 
wykonywania prac utrzymaniowych wyposaŜonych w identyfikatory wydawane przez 
zarząd drogi,  
c)   kierujących pojazdami StraŜy Miejskiej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej, 
d)   kierujących pojazdami komunikacji miejskiej, 
e) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, 
oznaczonych znakami D - 19 "postój taksówek" i D - 20 "koniec postoju taksówek". 

2. W przypadku gdy Gmina jest współorganizatorem imprez lub uroczystości, Zarząd 
Dróg i Zieleni w Gdyni ma prawo do czasowego wyłączenia ze strefy wyznaczonych 
miejsc postojowych w pasie drogowym.  

 
9. Paragraf  7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Właściciel pojazdu lub kierowca parkujący pojazd w SPP ponosi odpowiedzialność za 
brak umieszczenia biletu parkingowego w pojeździe w miejscu widocznym dla 
upowaŜnionego kontrolera. 
 
10. Paragraf 8 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Opłacenie czasu postoju pojazdu samochodowego w sposób opisany  w paragrafie 6 
uprawnia do niestrzeŜonego postoju pojazdu w kaŜdym – dopuszczonym na mocy ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego – miejscu 
drogi publicznej zlokalizowanej w SPP. 
 
11. Paragraf 8 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 
3. W razie utraty, kradzieŜy lub zniszczenia karty abonamentowej kaŜdego typu opłata 
abonamentowa za nie wykorzystany okres waŜności nie jest zwracana, przy czym w 
takim wypadku moŜe być bezpłatnie wydany na ten okres waŜności duplikat karty 
abonamentowej typu „M” i „N”.  
Duplikat karty abonamentowej typu „O” moŜe być równieŜ wydany według  powyŜszych 
zasad, o ile na jego oryginale był umieszczony przez uprawnionego pracownika Biura 
Obsługi Strefy Parkowania numer rejestracyjny pojazdu. 
 
12. Paragraf 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 
4. W przypadku zamiany pojazdu, właściciel lub posiadacz moŜe uzyskać duplikat karty 
abonamentowej, upowaŜniający do postoju w SPP nowego pojazdu na okres waŜności 
dotychczasowej karty abonamentowej, o ile zwróci oryginalną kartę i zapłaci 
zryczałtowany koszt wydania duplikatu w wysokości 6 złotych. 
 
13. Paragraf 12 otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Abonament typu "N" moŜe wykupić osoba uprawniona na jeden określony pojazd. 
2. Dokumentami upowaŜniającymi do jego nabycia są: 
a) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie 
schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych, 
b) karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, 
c) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający toŜsamość osoby uprawnionej, 
d) dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej. 

 
 

§ 2 
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Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
 
 
Wykaz ulic wchodz ących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni 
 

1. 10 Lutego 

2. 3 Maja 

3. Abrahama 

4. Al. Jana Pawła II 

5. Armii Krajowej 

6. I Armii Wojska Polskiego  

7. Asnyka 

8. Batorego 

9. Bema 

10. Derdowskiego 

11. Dworcowa 

12. Fredry 

13. Hryniewickiego na odcinku od ul.Waszyngtona do granic terenu Dalmoru 

14. Jana z Kolna 

15. Kasprowicza 

16. Kilińskiego 

17. Kochanowskiego 

18. Korzeniowskiego 

19. Krasickiego 

20. ks. Prałata Hilarego Jastaka 

21. Legionów na odcinku od Piłsudskiego do ulicy Sieroszewskiego 

22. Mariacka 

23. Mickiewicza 

24. Mściwoja 

25. Necla 

26. Obrońców WybrzeŜa 

27. Ofiar Piaśnicy 

28. Piłsudskiego na odcinku od Władysława IV do Krasickiego 

29. Plac Grunwaldzki 

30. Plac Kaszubski 
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31. Plac Konstytucji 

32. Portowa 

33. Pułaskiego 

34. Sędzickiego 

35. Sienkiewicza 

36. Siemiradzkiego 

37. Sieroszewskiego 

38. Skargi 

39. Skwer Kościuszki 

40. Słowackiego 

41. Starowiejska 

42. Szkolna 

43. Świętojańska na odcinku od Piłsudskiego do Placu Kaszubskiego 

44. Św. Piotra 

45. Św. Wojciecha 

46. T. Wendy na odcinku od Jana z Kolna do ul. Portowej  

47. Traugutta 

48. Waszyngtona na odcinku od Skweru Kościuszki do Św. Piotra 

49. Wita Stwosza 

50. Władysława IV 

51. Wójta Radtkego 

52. Wybickiego 

53. Zawiszy Czarnego 

54.  Zgoda 

55. Zygmunta Augusta 

56. Zygmuntowska 

57. śeromskiego 

58. świrki i Wigury. 


