
Uchwała Nr XXV / 76 / 22
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie działań względem
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w związku z operatorami wypożyczającymi

hulajnogi.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 14  Statutu Dzielnicy Brzeźno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1161/14 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brzeźno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 20 maja 2014 r. poz. 1946 z 
późń. zm), 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydent Miasta Gdańska o podjęcie  
działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w związku z 
hulajnogami wypożyczanymi na minuty. 

§ 2

Działania te mogłyby polegać między innymi na:
1. wyznaczeniu miejsc, skąd hulajnogi mogłyby być pożyczane i oddawane,
2. wprowadzeniu stosownych zapisów w umowach  obligujących operatorów 

wypożyczających hulajnogi do korzystania z wyznaczonych miejsc. Zmiany te 
powinny być uwzględnione w regulaminach korzystania z tych jednośladów,

3. zbieranie i deponowanie porzuconych lub źle zaparkowanych hulajnóg na koszt 
operatorów. Kontrola miejsc parkowania powinna odbywać się codziennie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki



Uzasadnienie

Hulajnogi elektryczne są niewątpliwie popularnym i tanim środkiem transportu. W 
Gdańsku jest kilku operatorów udostępniających te jednoślady na minuty.
Niestety całkowita swoboda w korzystaniu z tego środka transportu sprawia czasami 
kłopot dla użytkowników ciągów pieszo rowerowych. Osoby kończąc swoją podróż 
hulajnogą pozostawiają je na chodnikach, drogach rowerowych, bardzo często w 
ruchliwych miejscach. Nierzadko jesteśmy świadkami, jak wywrócone hulajnogi częściowo
lub całkowicie blokują przejście. Osoby z niepełnosprawnościami (niewidome, poruszające
się na wózkach inwalidzkich czy chodzikach) napotykają na barierę trudną do przejścia. 
Takie ograniczone przejście jest naruszeniem przepisów prawa, ogranicza swobodne i 
bezpieczne poruszanie się.
Wyznaczenie miejsc, z których można wypożyczyć, a następnie odstawić hulajnogę 
niewątpliwie zmieni tę sytuację. Zbieranie i przechowanie porzuconych hulajnóg na koszt 
operatorów, a w konsekwencji użytkowników końcowych, powinno rozwiązać ten problem. 
Warto też zwrócić uwagę na fakt, że tego typu problemów nie ma z rowerami czy 
skuterami elektrycznymi, które mają wyznaczone miejsca postoju.

       Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki


