
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

BRZEŹNO



Co mamy dzisiaj?
● Brak wolnych miejsc parkingowych

● Rozjeżdżane chodniki i trawniki

● Parkowanie w miejscach

niedozwolonych

● Hałas, wibracje i spaliny

● Utrudnienia w poruszaniu się pieszo

i rowerem

● Degradacja terenów zielonych

● Wzrost kosztów utrzymania

infrastruktury drogowej oraz zieleni

● Zaśmiecanie okolicy



Co zyskujemy?

SYMBOLICZNA OPŁATA ABONAMENTOWA

Mieszkańcy mają możliwość wykupienia

miesięcznego abonamentu na preferencyjnych

warunkach – 10 zł (120 zł rocznie).

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYCIA

Spadek zanieczyszczenia powietrza i 

poziomu hałasu. Mniejszy ruch i zatłoczenie

poprawi bezpieczeństwo zarówno

zmotoryzowanych jak i pieszych.

ZWIĘKSZONA ROTACJA

Znikną pojazdy parkujące w nieskończoność. 

Zwiększony wpływ finansowy do kasy miejskiej. 

Zwiększona dostępność miejsc parkingowych. 

Większa płynność pojazdów - zmniejszenie

korków.



Dzielnice, w których wprowadzono 

opłaty za parkowanie

Dzielnice częściowo objęte SPP Dzielnice w całości objęte SPP

Jelitkowo

Aniołki

Przymorze

Wrzeszcz Górny

Wrzeszcz Dolny

Oliwa

Śródmieście



SPP W PYTANIACH I 

ODPOWIEDZIACH
Gdzie obowiązuje SPP?

W Brzeźnie SPP obejmuje obszar

ograniczony ulicami: Walecznych, 

Południową, Brzeźnieńską

(z włączeniem tych ulic), Hallera

(z wyłączeniem tej ulicy), Wczasy, 

Dworską (z włączeniem tych ulic).

Na kolejnym slajdzie pokazany jest

wskazany obszar.

W jakie dni pobierane są

opłaty?

W naszej strefie opłaty

obowiązują od poniedziałku

do piątku w godzinach od

9:00 do 17:00. Opłat też nie 

pobiera się w wyznaczone

dni świąteczne.

Ile kosztuje parkowanie?

– 3,90 zł za pierwszą godzinę

– 4,06 zł za drugą godzinę

– 5,50 zł za trzecią godzinę

– 3,92 zł za każdą następną

Ile wynosi kara za brak opłaty?

200 zł (lub 130, jeżeli opłata zostanie

wniesiona w ciągu 7 dni

kalendarzowych).

Czy są osoby zwolnione z opłat?

Tak. Osoby niepełnosprawne w 

stopniu znacznym a także

kierowcy takich pojazdów jak

pojazdy hybrydowe PHEV, 

oznakowanych pojazdów

specjalnych, służb miejskich, 

dyplomatycznych, motocykli, 

czterokołowców.

Czy dla mieszkańców SPP są

preferencyjne ceny?

Tak. Mieszkańcy strefy SPP mają

możliwość wykupienia

abonamentu miesięcznego (10 

zł za pierwszy i drugi pojazd) 

lub rocznego (120 zł).



Obszar SPP w Brzeźnie



Dodatkowe informacje dotyczące stref płatnego parkowania znaleźć

można:

1. na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

ZAŁATW SPRAWĘ STREF PŁATNEGO PARKOWANIA

2. treść uchwały Rady Miasta Gdańska

TREŚĆ UCHWAŁY

GŁOSUJ

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/strefa-platnego-parkowania,a,19
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/strefa-platnego-parkowania,a,19
https://badania.gdansk.gda.pl/ankieta/561858/strefa-platnego-parkowania-w-brzeznie.html
https://www.radadzielnicybrzezno.pl/konsultacje-w-sprawie-strefy-platnego-parkowania

