
UCHWAŁA NR XXXVI/989/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych, których zarządzającym jest Gmina 
Miasta Gdyni, udostępnionych przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. : 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami1) ), oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jedn. : Dz. U. z 2017 r., poz.827 ),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z terenu przeznaczonego do postoju środków transportu 
zbiorowego, a składającego się z miejsc postojowych zlokalizowanych przy dworcu autobusowym położonym 
przy placu Konstytucji w Gdyni, których zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni.

2. Gmina Miasta Gdyni powierza administrowanie przedmiotowymi miejscami postojowymi jednostce 
budżetowej - Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zwanemu dalej administratorem opłaty.

§ 2. Korzystanie z miejsc postojowych jest odpłatne.

§ 3. Opłata za jedną godzinę postoju środka transportu należącego do przewoźnika publicznego 
transportu zbiorowego wynosi 20,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia 0/100 ), pod warunkiem uprzedniego 
zgłoszenia administratorowi opłaty o  zamiarze skorzystania przez przewoźnika z miejsca postojowego. 
Administrator opłaty wystawia przewoźnikowi  potwierdzenie zgłoszenia zawierające dane pozwalające na 
ustalenie umownej wysokości należności za postój środka transportu.

§ 4. Każda rozpoczęta godzina zgłoszonego postoju środka transportu skutkuje obowiązkiem dokonania 
opłaty jak za pełną godzinę postoju stosownie do  § 3.

§ 5. W wypadku niezgłoszenia zamiaru skorzystania przez przewoźnika publicznego transportu 
zbiorowego z miejsca postojowego, przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej z tytułu 
bezumownego postoju środka transportu. Opłata za jedną godzinę niezgłoszonego postoju środka transportu 
wynosi 100,00 zł ( słownie złotych : sto 0/100 ), przy czym opłata ta należy się również za każdą rozpoczętą 
pierwszą lub kolejną godzinę tego postoju. Administrator opłaty wystawia przewoźnikowi wezwanie 
zawierające dane pozwalające na ustalenie bezumownej wysokości należności za niezgłoszony postój środka 
transportu.

§ 6. W wypadku, gdy osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem publicznego transportu zbiorowego, 
skorzysta z miejsca postojowego, zobowiązana jest do zapłaty opłaty dodatkowej z tytułu bezumownego 
postoju środka transportu lub pojazdu samochodowego. Opłata za jedną godzinę nieuprawnionego postoju 
środka transportu lub pojazdu samochodowego wynosi 150,00 zł ( słownie złotych : sto pięćdziesiąt  0/100 ), 
przy czym opłata ta należy się również za każdą rozpoczętą pierwszą lub kolejną godzinę tego postoju. 
Administrator opłaty wystawia osobie trzeciej wezwanie zawierające dane pozwalające na ustalenie 
bezumownej wysokości należności za nieuprawniony postój środka transportu lub pojazdu samochodowego.

§ 7. 1. Z wniesienia opłat za korzystanie z miejsc postojowych zwalnia się pojazdy Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

2. Od opłat za korzystanie z miejsc postojowych są również zwolnione pojazdy służb ratowniczych  oraz 
służb świadczących usługi oczyszczania i utrzymania miejsc postojowych na podstawie umów zawartych 
z Gminą Miasta Gdyni.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, ; Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935,
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