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UCHWAŁA NR XIII/229/2020
RADY MIASTA SOPOTU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/169/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za
postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2019.506
z dnia
15.03.2019 r.)
oraz
art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 13b ust. 3, 4 i 5, art. 13f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
2018.2068 z dnia 30.10.2018 r.)
Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałę nr X/169/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tej strefie
oraz sposobu pobierania opłat, zwanej dalej uchwałą, zmienia się w taki sposób, że:
1. w § 5 ust. 7 uchwały po wyrażeniu "w Sopocie," usuwa się wyrażenie: "po spełnieniu warunków
określonych w § 4 pkt 2,",
- w związku z czym zmieniony § 5 ust 7 otrzymuje brzmienie: "Bezpłatne karty abonamentowe wydaje Straż
Miejska w Sopocie, na czas określony w danym roku kalendarzowym."
2. W Załączniku nr 2 uchwały:
- w pkt 2 ppkt 1a) oraz w pkt 3 ppkt 3a) po słowach "lub czasowy" dodaje się słowa: "(nie krótszy niż
30 dni)",
- pkt 2 ppkt 1b) oraz pkt 3 ppkt 3b) zastępuje się następującym tekstem: "płacących podatek dochodowy
w Sopocie* i które wykażą tytuł prawny do zamieszkiwania** w lokalu mieszkalnym na terenie SPP bądź
przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.",
- dotychczasowe objaśnienie na końcu § 1, oznaczone jako "*" zostaje oznaczone jako "**" oraz dodaje się
objaśnienie o treści: "* należy przedłożyć aktualne (nie starsze niż 90 dni) zaświadczenie, wystawione przez
Organ właściwy do spraw opodatkowania, potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Gminie
Miasta Sopotu."
- w związku z czym Załącznik nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie:"Wysokość opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych miasta Sopotu na obszarze strefy płatnego parkowania.
1. Opłaty jednorazowe:
Wysokość opłaty
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opłata minimalna
pierwsza godzina
druga godzina
trzecia godzina
czwarta godzina i kolejne

0,50 zł
3,30 zł
3,90 zł
4,60 zł
3,30 zł

2. Opłaty zryczałtowane:
1) Opłata zryczałtowana mieszkańca – dla osób fizycznych, posiadających prawo do władania pojazdem
samochodowym, uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym, umowie kredytu lub leasingu oraz
jednocześnie:
a) zameldowanych na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni), w SPP bądź przy ulicach
przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały lub
b) płacących podatek dochodowy w Sopocie* i które wykażą tytuł prawny do zamieszkiwania** w lokalu
mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do
uchwały. Karta opłaty zryczałtowanej uprawnia do postoju pojazdu samochodowego,
o określonym numerze rejestracyjnym, na ulicach podstrefy, która obejmuje miejsce zamieszkania**
władającego pojazdem i wydawana jest tylko na jeden pojazd danego mieszkańca SPP na minimalny
okres 1 miesiąca/30 dni, a maksymalny 12 miesięcy/360 dni.
Opłata zryczałtowana
1 miesięczna lub 30 dniowa
12 miesięczna lub 360 dniowa

Wysokość opłaty
5 zł
60 zł

3. Opłaty abonamentowe:
2) Abonament ogólnodostępny – uprawnia do postoju pojazdu samochodowego,
o określonym numerze rejestracyjnym, na terenie całej SPP. Karta abonamentowa wydawana jest na
minimalny okres 1 miesiąca/30 dni, a maksymalny 12 miesięcy/360 dni.
Abonament
1 miesięczny lub 30 dniowy
2 miesięczny lub 60 dniowy
3 miesięczny lub 90 dniowy

Wysokość opłaty
350 zł
700 zł
1 000 zł

3) Abonament mieszkańca – dla osób fizycznych, posiadających prawo do władania pojazdem
samochodowym, uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym, umowie kredytu lub leasingu oraz
jednocześnie:
a) zameldowanych na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni), w SPP bądź przy ulicach
przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały lub
b) płacących podatek dochodowy w Sopocie* i które wykażą tytuł prawny do zamieszkiwania** w lokalu
mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do
uchwały. Karta abonamentowa uprawnia do postoju pojazdu samochodowego, o określonym numerze
rejestracyjnym, na terenie całej SPP i wydawana jest tylko na jeden pojazd danego mieszkańca SPP na
minimalny okres 1 miesiąca/30 dni, a maksymalny 12 miesięcy/360 dni.
Abonament
1 miesięczny lub 30 dniowy
2 miesięczny lub 60 dniowy
3 miesięczny lub 90 dniowy

Wysokość opłaty
115 zł
220 zł
305 zł

4. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój:
Opłata dodatkowa
Opłata dodatkowa, pomniejszona zgodnie z § 6 ust. 5 uchwały

200 zł
100 zł

* należy przedłożyć aktualne (nie starsze niż 90 dni) zaświadczenie, wystawione przez Organ właściwy
do spraw opodatkowania, potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Gminie Miasta Sopotu. **
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miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.
2019.1145 z dnia 19.06.2019 r.)."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sopotu
Wieczesław Augustyniak

