
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/748/20 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów 
należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz 

ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. 

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity : Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r., poz.712, z późniejszymi zmianami : Dz. U. 
z 2019 r. poz. 492), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/647/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania 
z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na 
terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach 
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r. poz. 3235), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załącznikach o numerach 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do ww. uchwały Nr XX/647/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., 
prostuje się błędne daty oznaczające dzień podjęcia ww. uchwały, to jest zamiast daty 25 czerwca 2020 r. 
powinna być data 24 czerwca 2020 r.; 

2) skreśla się dotychczasowy załącznik Nr 4 do ww. uchwały, a dotyczący parkingu przy ulicy Piotra Skargi; 

3) w § 3 uchwały, zdanie pierwsze, otrzymuje brzmienie : „ § 3. Regulamin, o którym mowa w § 2, dotyczy 
parkingów wymienionych kolejno w załącznikach oznaczonych numerami od 2 do 10, szczegółowo 
przedstawiających opisowo i graficznie dziewięć parkingów położonych w Gdyni przy następujących 
drogach publicznych :” ; 

4) użyte w pkt 3 w § 3 uchwały wyrazy „ ulica Piotra Skargi ( załącznik Nr 4 ) zastępuje się wyrazami  „ ulica 
Orłowska ( załącznik Nr 4),”; 

5) po pkt 6 w § 3 uchwały kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu : „7) ulica 
Partyzantów ( załącznik Nr 8). ”; 

6) po pkt 7 w § 3 uchwały dodaje się pkt 8 w brzmieniu : „8) ulica Legionów ( załącznik Nr 9),”; 

7) po pkt 8 w § 3 uchwały dodaje się pkt 9 w brzmieniu : „9) ulica Witomińska ( załącznik Nr 10),”; 

8) w załączniku Nr 1 do uchwały pt. Regulamin korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego 
i zlokalizowanego poza gdyńskimi drogami publicznymi,  § 2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie : 
„1. Parkingi określone w załącznikach o numerach  2, 3, 5, 6 i 7 są dostępne dla użytkowników przez całą 
dobę, każdego dnia tygodnia, zaś parkingi określone w załącznikach o numerach 4,8,9 i 10 są dostępne dla 
użytkowników przez całą dobę, od poniedziałku do piątku.”; 
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9) w załączniku do Regulaminu korzystania z niestrzeżonego parkingu  płatnego zlokalizowanego poza 
gdyńskimi drogami publicznymi pt. Taryfikator opłat za korzystanie z parkingu, zmianie częściowo ulegają 
tabele określające wysokość opłat postojowych i abonamentowych w następujący sposób : 

 
   

Opłaty postojowe Parkingi - załączniki nr 
2,3,5,6,7 

Parkingi - załączniki nr 
4,8,9,10 

Pierwsza godzina parkowania 5,50 zł 3,90 zł 
Druga godzina parkowania 6,60 zł 4,60 zł 
Trzecia godzina parkowania 7,90 zł 5,50 zł 
Każda kolejna godzina parkowania 5,50 zł 3,90 zł 

   

Opłaty abonamentowe         Parkingi - załączniki nr 
2,3,5,6,7 

Parkingi - załączniki nr    
4,8,9,10  

Abonament dobowy    80 zł               45 zł   
 Abonament tygodniowy 200 zł 150 zł  
 Abonament 30. dniowy 800 zł  450 zł  

    
    

10) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 4 do ww. uchwały, a dotyczącego parkingu przy ulicy Piotra 
Skargi, dodaje się do ww. uchwały załącznik Nr 4 dotyczący parkingu przy ulicy Orłowskiej w brzmieniu 
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

11) dodaje się do ww. uchwały załącznik Nr 8 dotyczący parkingu przy ulicy Partyzantów w brzmieniu jak 
w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały; 

12) dodaje się do ww. uchwały załącznik Nr 9 dotyczący parkingu przy ulicy Legionów w brzmieniu jak 
w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały; 

13) dodaje się do ww. uchwały załącznik Nr 10 dotyczący parkingu przy ulicy Witomińskiej w brzmieniu jak 
w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały. 

§ 2.  Uchyla się § 4 ww. uchwały Nr XX/647/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. określający datę wejścia jej 
w życie, nadając § 4 uchwały następujące brzmienie :  „ § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 
2021 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.”.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 i pkt 2, które wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Joanna Zielińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/748/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 28 października 2020 r. 

Parking przy ul. Orłowskiej. 

Działki oznaczone geodezyjnie: 2292, 2289, 2290 obręb 0022 Orłowo 

Nr KW: GD1Y/00024107/2, GD1Y/00023664/7, GD1Y/00023664/7 

o powierzchni: 0,5218 ha 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/748/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 28 października 2020 r. 

Parking przy ul. Partyzantów. 

Działka oznaczona geodezyjnie: 392 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana 

Nr KW GD1Y/00023868/7 

o powierzchni 0,0472 ha 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/748/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 28 października 2020 r. 

Parking przy ul. Legionów. 

Działki oznaczone geodezyjnie: 408, 414 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana 

Nr KW: GD1Y/00002507/6, GD1Y/00068899/0 

o powierzchni 0,1862 ha 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/748/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 28 października 2020 r. 

Parking przy ul. Witomińskiej. 

Działka oznaczona geodezyjnie: 35 obręb 0013 Działki Leśne 

Nr KW GD1Y/00081397/8 

o powierzchni: 0,2021 ha 
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