ZARZĄDZENIE NR 824/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat na parkingach miejskich/parkingu przy ul. Gradowej 11, będącym
w trwałym zarządzie Hevelianum.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U.
z 2019r., poz.712, 2020), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2020r. poz. 713), oraz § 1 pkt 10 Uchwały nr III/50/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 r.
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Rady Miasta Gdańska
z dnia 16 stycznia 2014r.) zmienionej uchwałą Nr L/1490/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2018r.,
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów osobowych na niestrzeżonym parkingu
miejskim przy ul. Gradowej 11:
a) opłata za pierwszą godzinę parkowania:

᠆ samochód osobowy - 4,80 zł
᠆ samochód osobowy z napędem hybrydowym - 0,00 zł
b) opłata za każdą kolejną godzinę parkowania liczona narastająco:

᠆ samochód osobowy - 4,80 zł
᠆ samochód osobowy z napędem hybrydowym - 0,00 zł
c) abonament miesięczny dla samochodu osobowego, za każdy miesiąc kalendarzowy -200,00 zł.
d) abonament miesięczny ulgowy dla najemców pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Hevelianum oraz
pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.- 140,00 zł
e) opłata dodatkowa- w przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu w sposób nie pozwalający na ustalenie
faktycznego czasu parkowania oraz za parkowanie pojazdu w miejscach oznaczonych wyłącznie dla
pojazdów Hevelianum – 200,00 zł
f) opłata dodatkowa obniżona–w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt.e w
parkomacie lub przelewem w terminie 7 dni od dnia nieopłaconego postoju jej wysokość ustala się na
130,00 zł
2. Możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do opłaty jak
w §1 pkt 1b, narastająco za każdą minutę z wyłączeniem opłaty minimalnej, w wysokości 4,80 zł która musi
być wniesiona w całości.
3. Opłata pobierana jest przy wyjeździe samochodu z parkingu w kasie parkingowej wyłącznie kartą
płatniczą
4. Opłaty za parkowanie samochodu pobierane są codziennie przez całą dobę.
5. Dyrektor Hevelianum może ograniczyć lub zawiesić pobieranie opłat w określonych dniach lub
godzinach , a w szczególności w uzasadnionych przypadkach udzielić indywidualnych ulg i zwolnień od wyżej
wymienionych opłat.
§ 2. . Opłaty o których mowa w §1 niniejszego Zarządzenia zawierają podatek VAT.
§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia, w tym wprowadzenie regulaminu parkingu, powierza się
Dyrektorowi Hevelianum.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 1849/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat na parkingach miejskich/parkingu przy ul. Gradowej 11 będącym w trwałym
zarządzie Hevelianum.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.06.2020r.

Prezydent Miasta Gdańska
Aleksandra Dulkiewicz

