
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/747/20 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13 b ust. 1, 1 a, 2, 2 a, 2 b, 3, 4, 4 a, 5 i 7 
i art.13 f ust. 1, 2 i 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 471), 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 abonamentowej1), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1, po zdaniu drugim, dodaje się zdanie trzecie o następującym brzmieniu : „ Fakt posiadania 
tytułów do pojazdu samochodowego w postaci prawa własności lub prawa współwłasności powinien być 
wykazany za pomocą dowodu rejestracyjnego z wpisanymi danymi osoby uprawnionej do tych tytułów, zaś 
w przypadku pojazdu użytkowanego w ramach umowy leasingowej, umowy najmu lub umowy dzierżawy, 
zawierającej numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu – osoba uprawniona jest zobowiązana 
udokumentować fakt ustanowienia na jej rzecz prawa użytkowania pojazdu w ramach jednej z ww. umów 
oraz fakt posiadania prawa przez podmiot uprawniony do pierwotnego lub następczego ustanowienia prawa 
użytkowania na jej rzecz, tj. prawa pochodzącego od właściciela, współwłaściciela lub leasingodawcy 
pojazdu, przy czym powyższe fakty osoba ta powinna wykazać poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze 
Płatnego Parkowania ZDiZ dokumentów ukazujących uprawnienia do przekazania – w sposób pierwotny 
i następczy – prawa użytkowania pojazdu na rzecz tej osoby.” ; 

2) w § 2 ust. 1, po zdaniu piątym, skreśla się wyrazy użyte w zdaniu szóstym : „ Abonament typu „M” 
przysługuje jedynie osobom regulującym podatek dochodowy od osób fizycznych w Gdyni po spełnieniu 
warunków wymienionych § 2 ust. 2a ”, a zdaniu szóstemu nadaje się brzmienie : „ Abonament typu „M” 
przysługuje osobom regulującym podatek dochodowy od osób fizycznych w Gdyni po spełnieniu 
warunków wymienionych w § 2 ust. 2a lub § 2 ust. 2c , a także osobom regulującym w innych 
miejscowościach w Polsce ww. podatek i jednocześnie pozbawionym możliwości wyboru rozliczenia się 
z tego podatku w Gdyni na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i aktów 
wykonawczych do tej ustawy, tj. przepisów nakazujących tym osobom rozliczanie się z ww. podatku 
w innych polskich organach podatkowych, aniżeli Urzędy Skarbowe w Gdyni. ”; 

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

późniejsze zmiany opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 1573, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2016 r. poz. 807, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 3294 oraz Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2719. 
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3) w § 2 ust. 2a dodaje się trzecie zdanie o następującym brzmieniu : „ Fakt ten może być również wykazany 
za pomocą zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Skarbowy w Gdyni, potwierdzającego fakt 
złożenia przez wnioskodawcę stosownego zeznania podatkowego, w którym to zeznaniu wskazano Gminę 
Miasta Gdyni jako miejsce zamieszkania wnioskodawcy i miejsce złożenia zeznania podatkowego.”; 

4) w § 2 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w następującym brzmieniu: „2c) W przypadku niezłożenia zeznania PIT 
za rok 2019 ze wskazaniem w nim jako miejsce zamieszkania wnioskodawcy Śródmiejskiej Strefy lub 
jednej z pozostałych stref Gminy Miasta Gdyni, abonament typu „M” może być w terminie do dnia 
31 grudnia 2020 r. wydany wnioskodawcy, będącemu w chwili złożenia wniosku mieszkańcem jednej ze 
stref płatnego parkowania w Gdyni, jeśli udokumentuje w sposób wskazany w zdaniach drugim i trzecim 
ust. 2a : 

᠆ fakt złożenia zeznania PIT za rok 2019, w którym to zeznaniu wskazano Gminę Miasta Gdyni jako 
miejsce zamieszkania wnioskodawcy i miejsce złożenia zeznania podatkowego, 

᠆ fakt złożenia w roku 2020 dokumentu w postaci formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby 
fizycznej będącej podatnikiem), w którym to formularzu wskazano Gminę Miasta Gdyni jako miejsce 
zamieszkania i miejsce złożenia zeznania podatkowego.”. 

§ 2. W uchwale Nr XIX/602/20 z dnia  15 maja 2020 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 abonamentowej2) , wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się w całości dotychczasowy załącznik Nr 1b do uchwały dotyczący Strefy Płatnego Parkowania na 
obszarze dzielnicy Działki Leśne oraz dzielnicy Grabówek, zwanej Strefą B; 

2) dodaje się załącznik Nr 1b dotyczący Strefy Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Działki Leśne oraz 
dzielnicy Grabówek, zwanej Strefą B, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) w § 5 uchwały, po wyrazach : „ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego ”, skreśla się przecinek, wyrazy „ za wyjątkiem ”, 
dwukropek, punkty 1 i 2 w całości i stawia się kropkę; 

4) po § 5 uchwały dodaje się § 6 o następującym brzmieniu : „ § 6. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, 
pkt 4, § 1 ust. 2, 3, § 2 ust. 2, § 2 ust. 2b, § 4a ust. 3,  § 5 ust. 3 i § 9 ust. 1 uchwały oraz jej załączniki 
o numerach 1, 1a, 1b, 1c oraz 2 w zakresie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zwanej Śródmiejską 
Strefą, Strefy Płatnego Parkowania Wzgórze Świętego Maksymiliana, zwanej Strefą A, Strefy Płatnego 
Parkowania Działki Leśne i Grabówek, zwanej Strefą B, oraz Strefy Płatnego Parkowania  Orłowo, zwanej 
Strefą C, wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2021 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni 

 
 

Joanna Zielińska 

 
2) Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2020 r., poz.2719. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXIII/747/20 Rady Miasta Gdyni

z dnia 28 października 2020 r.

Działki Leśne, Grabówek, Strefa B.

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Działki Leśne oraz
dzielnicy Grabówek, Strefa B:

ul. Księdza Wojciecha Surmana (od ul. Hugo Kołłątaja do ul. Morskiej); ul. Hugo Kołłątaja; ul. Sztumska; ul.
Biskupa Stanisława Okoniewskiego (od ul. Hugo Kołłątaja do ul. Morskiej); Morska (od ul. Księdza
Wojciecha Surmana do ul. Śląskiej); ul. Warszawska; ul. Wolności; ul. Szczecińska; ul. Tatrzańska; ul.
Podlaska; ul. Karpacka; ul. Urszulanek; ul. Słupecka; ul. Pomorska; ul. Zakopiańska; ul. Nowogrodzka; ul.
Olsztyńska; ul. Mazurska; ul. Zjazdowa; ul. Witomińska (od nr 2 do ul. Bydgoskiej); ul. Toruńska; ul.
Poznańska; ul. Kwidzyńska; ul. Bydgoska; ul. Lęborska, ul. Kielecka (od ul. Śląskiej do nr 24); ul. Śląska; ul.
Białostocka; ul. Podolska; ul. Poleska; ul. Litewska; ul. Podjazd (od wiaduktu PKP do Śląskiej i Morskiej), ul.
Kujawska, ul. Królewiecka, ul. Malborska, ul. Fromborska, ul. Elbląska, ul. Szczecińska, ul. Kołobrzeska.
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