
PROJEKT 

Uchwała Nr XVII/78/21 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 5 października 2021 r. 

 

w sprawie zasad wyznaczania miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 

na terenie dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2016 z późń. zm.). 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje: 

 

§1 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o uwzględnienie każdorazowo przy wprowadzaniu 

lub korekcie obowiązujących zasad organizacji ruchu w obrębie Strefy Płatnego Parkowania 

na terenie Wrzeszcza Górna następujących zasad: 

1. Miejsca postojowe powinny być wyznaczane wyłącznie na powierzchni jezdni. 

Wprowadzenie miejsc postojowych na chodnikach należy dopuścić warunkowo 

wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu przebudowy ulicy. 

2. Przy wyznaczaniu nowych miejsc postojowych w SPP lub korekcie istniejących miejsc 

postojowych należy wykonać pełne oznakowanie poziome z linią ciągłą od strony 

chodników. Rezygnacja z oznakowania od strony chodnika możliwa jest dopiero 

w trakcie kolejnego odmalowania oznakowania poziomego. 

3. Miejsca postojowe inne niż równoległe wyznaczone na jezdni powinny być 

obowiązkowo odgrodzone od chodników zielenią, słupkami, krawężnikami, stojakami 

rowerowymi lub innymi elementami małej architektury uniemożliwiającymi wjazd 

na chodnik lub parkowanie z dala od jezdni. 

4. Wszystkie miejsca postojowe powinny bezwzględnie posiadać oznakowanie pionowe 

z wykorzystaniem odpowiednich tabliczek T-30. 

5. Niedopuszczalne jest w SPP pozostawienie przestrzeni, gdzie możliwy jest postój 

pojazdów zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a jednocześnie bez wyznaczenia 

miejsc postojowych oznakowaniem poziomym i pionowym. Wszystkie miejsca 

postojowe powinny być odpowiednio oznakowane, zaś pozostała przestrzeń 
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zabezpieczenia przed postojem pojazdów zielenią, słupkami, krawężnikami, stojakami 

rowerowymi lub innymi elementami małej architektury – dotyczy to szczególnie 

przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych 

i skrzyżowań. 

6. Każdorazowe wprowadzenie nowej organizacji ruchu lub korektę istniejącej organizacji 

ruchu w ramach SPP należy skonsultować z przedstawicielami Rady Dzielnicy 

Wrzeszcz Górny. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

Maciej Kałas 

 

 

 


