
UCHWAŁA NR XXXIV/953/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 sierpnia 2017 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 2016 r. poz. 446, 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 2016 r. 
poz. 1440, z późn. zm.2)), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 201) w związku z art. 67 ust.1 i art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm3)), uchwala się, co następuje: 

§ 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 abonamentowej4), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego dokonanie płatności mobilnych,”,

b) w ust. 4 po punkcie 3 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 4 i 5  
w brzmieniu:

„4) typu „WD” dla użytkowników pojazdów współdzielonych zgodnie z § 4a,

5)  typu „E” dla mieszkańców Gdyni użytkujących pojazdy o napędzie elektrycznym (EV) lub hybrydowym typu 
plug-in (PHEV) .”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Inkasentem opłat wnoszonych przy użyciu płatności mobilnych (§ 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) po § 4 dodaje się § 4a i § 4b w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Uprawnienie do abonamentów typu „WD" lub korzystania z opłat jednorazowych dla pojazdów 
współdzielonych zarejestrowanych w Gminnym Rejestrze Samochodów Współdzielonych (GRSW), 
przysługuje podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność w zakresie usługi udostępniania 
samochodów współdzielonych spełniającemu następujące warunki:

1) usługa wynajmowania samochodów współdzielonych dotyczy pojazdów z napędem spalinowym 
niskoemisyjnym – spełniających wymogi normy unijnej EURO 6, hybrydowym – z emisją CO2 
nie przekraczającą 100 g/km w warunkach jazdy miejskiej lub elektrycznym,

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089.
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 

1089.
4) Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r., poz.2477, późniejsze zmiany 

wprowadzone uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 1573) oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku z dn. 23 kwietnia 2015 r., sygn. III SA/Gd 944/14 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 807).
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2) ww. usługa powinna być dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i posiadać system 
samoobsługowy, tj. aplikację mobilną, umożliwiającą użytkowanie samochodu przez zarejestrowanych 
użytkowników,

3) flota samochodów współdzielonych nie powinna być mniejsza niż 50 samochodów udostępnianych na terenie 
całego miasta, oznakowanych w jednolity sposób.

4) wszystkie pojazdy floty samochodów współdzielonych winne być zarejestrowane w GRSW prowadzonym 
przez ZDiZ w Gdyni. Wpis w GRSW jest dokonywany na okres od 3 do 12 miesięcy na podstawie wniosku, 
dokumentu rejestrowego działalności gospodarczej oraz dokumentów weryfikujących spełnianie normy emisji 
spalin pojazdów i dopuszczalną emisję CO2 wydanych przez organ, który zarejestrował pojazd lub na 
podstawie oświadczenia wystawionego przez producenta bądź jego autoryzowanego sprzedawcę 
potwierdzającego wielkość emisji CO2 dla konkretnego pojazdu. W przypadku pojazdów elektrycznych za 
wystarczające uznaje się okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z odpowiednią adnotacją o rodzaju napędu 
(pozycja P.3). 

5) Wykreślenie z GRSW następuje w momencie nie złożenia w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do ZDiZ 
raportów za poprzedni miesiąc z informacjami o wykorzystaniu floty pojazdów. Raport musi zawierać 
informacje na temat statystyki wykorzystania samochodów, lokalizacji w ujęciu statystycznym, trasy, którymi 
poruszają się pojazdy, map ciepła oraz liczby przejechanych kilometrów, a także na temat rzeczywistego 
zużycia paliwa, w celu umożliwienia wyliczenia wskaźnika redukcji emisji CO2. Miesięczny raport powinien 
zostać złożony w formie papierowej oraz elektronicznej do ZDiZ, a dostęp do bieżących danych musi zostać 
udostępniony w formie elektronicznej.

6) W przypadku nie złożenia powyższego raportu, lub braku dostępu do bieżących danych, ZDiZ wykreśla pojazd 
z GRSW. Kolejne wpisanie do GRSW  będzie możliwe po upływie 3 miesięcy od momentu jego wykreślenia 
i po złożeniu raportów za brakujący okres.

7) Korzystanie z taryfy dla pojazdów współdzielonych możliwe jest tylko przy wykorzystaniu usługi płatności 
mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego dokonanie takich 
płatności.

2. Abonament typu „WD” może być wykupiony na określony pojazd wpisany do GRSW, na wniosek 
posiadacza tego pojazdu, na okres od 3 do 12 miesięcy (nie dłużej jednak niż do końca okresu ważności wpisu 
pojazdu w GRSW) i po pozytywnej weryfikacji dokumentów określających normę emisji spalin i dopuszczalną 
emisję CO2 wydanych przez organ, który zarejestrował pojazd lub na podstawie oświadczenia wystawionego 
przez producenta bądź autoryzowanego sprzedawcę dla konkretnego pojazdu. W przypadku samochodów 
elektrycznych wystarczająca jest weryfikacja poprzez okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z odpowiednią 
adnotacją o rodzaju napędu (pozycja P.3). 

3. Abonament typu „WD” uprawnia do parkowania na obszarze całej strefy.

§ 4b. 

1. Abonament typu „E" może wykupić mieszkaniec Gdyni na jeden wskazany pojazd o napędzie 
elektrycznym (EV) lub hybrydowym z zasilaniem z sieci elektrycznej (typu „plug-in” – PHEV) znajdujący się 
w jego posiadaniu.

2. Dokumentami upoważniającymi do wykupienia tego abonamentu są:

1) dowód osobisty, a w przypadku braku danych adresowych w tym dowodzie - dodatkowo pisemne oświadczenie 
ubiegającego się o abonament o zamieszkiwaniu w Gdyni wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt tego 
zamieszkiwania,

2) dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi mieszkańca będącego właścicielem pojazdu i odpowiednią 
adnotacją, iż pojazd posiada napęd elektryczny (w polu P.3), a w przypadku braku takiego wpisu w dowodzie 
rejestracyjnym dodatkowo inny dokument potwierdzający, iż pojazd ma napęd elektryczny,

3) w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo 
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy.

3. Abonament typu „E” uprawnia do parkowania na obszarze całej strefy.
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4. W przypadku jednoczesnego posiadania uprawnień do abonamentu typu „E” oraz „M” lub „N” 
przysługuje tylko jeden wybrany typ abonamentu („E” albo „M” albo „N”) na jeden określony pojazd.”;

3) w §5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Abonament typu „M” i „N” można zakupić także na okres 15 dni w cenie odpowiadającej połowie 
opłaty za taki abonament na okres 30 dni.”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wniesienia opłaty korzystając z usług e-biletu, e-abonamentu lub płatności mobilnych 
potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze, 
pozwalającym na elektroniczną weryfikację wniesionej opłaty.”;

5) w § 10

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku rezygnacji z wykupionego abonamentu przed upływem terminu jego ważności 
wniesiona opłata jest zwracana, po potrąceniu opłaty, którą należałoby uiścić w chwili zakupu - za ten krótszy, 
faktycznie wykorzystany okres. W przypadku abonamentu typu „O” bez wpisanego numeru rejestracyjnego 
konieczny jest zwrot oryginalnej karty.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może zgłosić w biurze SPP zmianę 
w dotychczasowym abonamencie i uzyskać możliwość parkowania w strefie nowego pojazdu na okres 
ważności dotychczasowego abonamentu.

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 korzystania z usługi e-abonamentu i nie wydania przez biuro SPP nowej karty.”.

6) załącznik nr 1 („Granice Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni”) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały,

7) w Załączniku nr 2 („Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni”)

a) pozycja 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”,

b) skreśla się pozycję 13,

c) dodaje się pozycję 59 w brzmieniu:

„59. Danuty Baduszkowej”.

8) załącznik nr 3 („Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na 
drogach publicznych na terenie miasta Gdyni”) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

P. Joanna Zielińska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/953/17
Rady Miasta Gdyni

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Granice Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/953/17
Rady Miasta Gdyni

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Gdyni

Opłaty jednorazowe

Czas parkowania Wysokość opłaty /zł/

Pierwsze pół godziny 0,80 zł
Drugie pół godziny 2,00 zł
Druga godzina 2,90 zł
Trzecia godzina 3,00 zł
Czwarta godzina i kolejne 2,80 zł

Opłaty jednorazowe dla pojazdów  „WD” wpisanych do GRSW

Czas parkowania Wysokość opłaty /zł/

Pierwsza godzina 0,80 zł
Druga godzina 0,85 zł
Trzecia godzina 0,90 zł
Czwarta godzina i kolejne 0,80 zł

Abonamenty

Lp. Abonament typu „M” 
- dla mieszkańca strefy 

Wysokość
opłaty

1. Abonament na okres od 1 do 5 miesięcy albo na okres 
30 dni lub jego wielokrotność do 150 dni 30,00 zł/m-c

2. Abonament przy zakupie na okres od 6 do 12 miesięcy 
albo na okres 180, 210, 240, 270, 300, 330 lub 360 dni 25,00 zł/m-c

3 Abonament na okres 15 dni 15,00 zł

Lp.

Abonament typu „N” 
- dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w zakresie schorzeń narządu 

ruchu lub neurologicznych albo ich opiekunów prawnych

Wysokość
opłaty

1. Abonament na okres od 1 do 5 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego 
wielokrotność do 150 dni 30,00 zł/m-c

2. Abonament przy zakupie na okres od 6 do 12 miesięcy albo na okres 180, 
210, 240, 270, 300, 330 lub 360 dni 25,00 zł/m-c

3. Abonament na okres 15 dni 15,00 zł

Lp. Abonament typu „O” 
- na okaziciela

Wysokość
opłaty [zł/m-c]

1. Abonament przy zakupie na okres od 1 do 5 miesięcy 
albo 30, 60, 90, 120 lub 150 dni 450,00

2. Abonament przy zakupie na okres od 6 do 11 miesięcy 435,00
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albo 180, 210, 240, 270, 300 lub 330 dni

3. Abonament przy zakupie na rok albo 360 dni 420,00

Lp.
Abonament typu „WD” 

- dla pojazdów współdzielonych (zgodnie z § 4a 
uchwały)

Wysokość
opłaty [zł / m-c]

1. Abonament dla pojazdów spalinowych niskoemisyjnych 
i hybrydowych 100,00

2. Abonament dla pojazdów elektrycznych 30,00

Lp.

Abonament typu „E” 
- dla pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych plug-

in (PHEV) mieszkańców Gdyni (zgodnie z § 4b 
uchwały) 

Wysokość
opłaty [zł / m-c]

1. Abonament na okres od 1 do 12 miesięcy albo na okres 
30 dni lub jego wielokrotność do 360 dni 100,00

Opłata dodatkowa 
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie 

Opłata dodatkowa (podstawowa) 50,00 zł

Opłata dodatkowa pomniejszona zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały 30,00 zł
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