UCHWAŁA NR VIII/127/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz
wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia
opłaty abonamentowej.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)), art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13 b ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 i
art.13f ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz.260, z późn. zm.2)) , art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.3)) w związku z art. 67 i art. 60 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm4)),
§ 1. W uchwale Nr XXI/443/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu
ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej5), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1
a) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) typu „N" dla:
a) osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i z
tego powodu legitymujących się kartami parkingowymi , o których mowa w art. 8 ust. 4 w związku
z art. 8 ust. 3 a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym6),
b) opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 2 lit. a,”,
b) po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu :
„6. Inkasentem opłat wnoszonych przy użyciu telefonu komórkowego (§ 1 ust.3 pkt 2), może być podmiot
wybrany przez ZDiZ zgodnie z przepisami o udzielaniu zamówień publicznych, przy czym inkasentowi należy
się wynagrodzenie pod warunkiem terminowego wpłacania opłat na rachunek bankowy ZDiZ i nie może być
ono wyższe niż 10 (dziesięć) procent zainkasowanych opłat.”;
2) w § 2:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie
1. Abonament typu „M" może wykupić mieszkaniec strefy na jeden określony pojazd. Dokumentami
upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty mieszkańca strefy, a w przypadku braku danych
adresowych w tym dowodzie - dodatkowo pisemne oświadczenie ubiegającego się o abonament
o zamieszkiwaniu w strefie wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt tego zamieszkiwania oraz dowód
rejestracyjny z wpisanym adresem tego mieszkańca będącego właścicielem pojazdu, a w przypadku pojazdów
użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo poświadczona za zgodność
z oryginałem kopia tej umowy.",
b) po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu :
1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

2) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, Dz. U. z 2014 r.: poz.659, poz.

1310
3) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, 1027, 1036,
1145, 1149, 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 1644, z 2015 r. poz. 211, 251

4) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877,
z 2015 r. poz. 238

5) Uchwałę

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r., poz.2477

6) tekst

jednolity. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, ze zmianami: z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768,
822, 970, z 2015 r. poz. 211.
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„4. W przypadku posiadania przez mieszkańca strefy dodatkowo prawa do abonamentu typu N (zgodnie z § 3),
przysługuje mu tylko jeden wybrany przez siebie typ abonamentu ( „ M ” albo „ N ” ) na jeden określony
pojazd.”;
3) w § 3:
a) zdanie drugie w ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Uprawnia on do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy, o ile w chwili parkowania pojazd służył do
przewozu osoby niepełnosprawnej wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 2 lit. a.”,
b) w ust. 2:
- uchyla się punkt 1,
- punkt 4 otrzymuje brzmienie :
„4) dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, w przypadku pojazdów
użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo poświadczona za zgodność
z oryginałem kopia tej umowy,”;
4) w § 5 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu :
„5. Abonament typu „O” można zakupić także na okres od 1 do 29 dni w cenie odpowiadającej opłacie
parkingowej za ten okres powiększonej o kwotę ryczałtową 10 zł.”;
5) w § 6:
a) punkt 1 otrzymuje brzmienie
„1. kierujących pojazdami służbowymi, znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miasta Gdyni, innych jednostek
organizacyjnych Miasta Gdyni oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdyni, wyposażonymi
w identyfikatory wydawane przez ZDiZ, na podstawie - poświadczonych za zgodność z oryginałami – kopii
dowodów rejestracyjnych, a w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umów leasingowej, najmu lub
użyczenia – dodatkowo poświadczonych za zgodność z oryginałami kopii tych umów.”,
b) uchyla się punkt 3,
c) skreśla się kropkę na końcu punktu 6, zastępuje się ją przecinkiem i dodaje się punkty od 7 do 9 w
brzmieniu :
„7. osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, kierujących pojazdami oznaczonymi tą kartą
na miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką
do znaku T-29,
8. kierujących pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową,
oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczonych
znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29,
9. kierujących pojazdami należącymi do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją
pozostających pod jej opieką osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się, przy czym pojazdy te powinny być wyposażone w karty parkingowe wydane dla
tej placówki, a postój tych pojazdów powinien być zrealizowany podczas przewozu tych osób na miejscach
postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T29.”;
6) w § 7 po ustępie 2 dodaje się ustępy 3 i 4 w brzmieniu :
„3. W przypadku kwestionowania obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej można wnieść do ZDiZ w terminie
7 dni od daty parkowania reklamację w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej, przedstawiając dowody
na spełnienie albo niepodleganie obowiązkowi, o którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Termin 7 dni, o którym mowa w ust. 2, na wniesienie obniżonej opłaty dodatkowej nie podlega wydłużeniu
pomimo wniesienia reklamacji.”;
7) w § 8:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
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1. Dowody uiszczenia opłaty parkingowej albo posiadania prawa do jej zerowej stawki (bilet
z parkomatu, karta abonamentowa, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, identyfikator stawki zerowej)
powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu lub, w przypadku motocykli, w innym widocznym
miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu
parkowania pojazdu było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy. W przypadku korzystania z abonamentu typu
„N" kartę tego abonamentu należy umieścić razem z kartą parkingową przewożonej osoby niepełnosprawnej
wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 2 lit. a.”
b) po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu :
„3. W przypadku niesprawności parkomatu w pobliżu miejsca parkowania, bilet parkingowy należy zakupić
w innym najbliższym parkomacie, chyba że jest to również niemożliwe z powodu jego niesprawności, o czym
kierowca powinien niezwłocznie zawiadomić ZDiZ.”;
8) w § 10 ustęp 4 otrzymuje brzmienie :
„4. Uzyskanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu duplikatu karty abonamentowej w przypadku, o którym
mowa w ust. 2, oraz nowej karty abonamentowej w przypadku, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić pod
warunkiem wniesienia zryczałtowanej opłaty w kwocie 10 zł. Nie pobiera się tej opłaty w przypadku
jednoczesnego wykupienia abonamentu na okres wykraczający poza dotychczas obowiązujący przynajmniej
o miesiąc lub 30 dni.”.
§ 2. § 2. 1. Tracą ważność identyfikatory wystawione przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na podstawie
uchylonego niniejszą uchwałą punktu 3 w § 6.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit.a, pkt 3 lit.a i lit.b oraz pkt 5 lit.c niniejszej uchwały, które wchodzą
w życie od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski
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