Zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania
na terenie LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku
Tekst jednolity
Podstawa prawna: § 100 ust. 1 pkt 27 Statutu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
§1
Niniejsze zasady, dalej zwane „Zasadami”, określają sposób tworzenia na terenie LWSM „WRZESZCZ”
stref ruchu oraz wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania w tych strefach.
§2

LWSM „Wrzeszcz” ustanawia i likwiduje strefy ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a)
ustawy prawo o ruchu drogowym, na drogach, parkingach lub placach, stanowiących
własności LWSM „Wrzeszcz”, pozostającym w użytkowaniu wieczystym LWSM „Wrzeszcz”
lub zarządzanych przez LWSM „Wrzeszcz”, na pisemny wniosek 75% członków LWSM
„Wrzeszcz”, właścicieli lokali oraz osób, do których należy spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, zamieszkałych w budynkach przylegających do tych dróg, parkingów lub placów.
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§3
Uprawnionymi do parkowania w miejscach wyznaczonych przez LWSM „Wrzeszcz” na
terenie stref ruchu, o których mowa w § 2 powyżej, są osoby, którym wydano
identyfikatory, o których mowa w ust. 3 poniżej, pojazdom uprzywilejowanym,
pojazdom służb komunalnych, taxi, poczty oraz firm kurierskich.
Wzór identyfikatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim określa załącznik nr 1 do
niniejszych Zasad.
LWSM „Wrzeszcz” wydaje następujące rodzaje identyfikatorów
1) identyfikatory typu „A” – wydawane są: członkom LWSM „Wrzeszcz”, właścicielom
lokali i osobom posiadającym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położone
w budynkach administrowanych LWSM „Wrzeszcz”, osobom zgłoszonym do
zamieszkania przez członków LWSM „Wrzeszcz”, właścicieli lokali lub osoby
posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonych w budynkach
administrowanych przez LWSM „Wrzeszcz”, oraz członkom najbliższej rodziny osób, o
których mowa w niniejszym punkcie.
2) identyfikatory typu „B” – wydawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
takich jak: opieka nad osobami starszymi, chorymi), na pisemny wniosek członka
LWSM „Wrzeszcz”, właściciela lokalu lub osoby, do której należy spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu administrowanego przez LWSM „Wrzeszcz”.
3) identyfikatory typu „C” – wydawane są użytkownikom garaży zlokalizowanych na
terenach administrowanych przez LWSM „Wrzeszcz”.
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się
małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego
stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia.
Identyfikatory typu „A” wydaje się na okres jednego roku, w ilości nie więcej niż dwa na
jeden lokal. Identyfikatory typu „A” mogą być wydawane pracownikom LWSM
„Wrzeszcz”, oraz najemcom lokali użytkowych położonych w budynkach
administrowanych przez LWSM „Wrzeszcz”. Identyfikatory wydawane najemcom lokali
użytkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wydawane na okaziciela tj. nie
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zawierają numeru rejestracyjnego pojazdu lecz zawierają nazwę najemcy i mogą być
wykorzystywane przez dostawców i klientów najemców lokali użytkowych.
Identyfikatory typu „B” wydaje się, na okres nie dłuży niż jeden rok, w ilości nie więcej
niż jeden na jeden lokal, z tym że identyfikatory typu „B” wydawane pracownikom firm
prowadzących prace remontowe w lokalach położonych w budynkach
administrowanych przez LWSM „Wrzeszcz” wydaje się na okres nie dłuższy niż dwa
tygodnie. Identyfikator typu „B” może zawierać wpis dwóch pojazdów zamiennie
uprawnionych do wjazdu i parkowania. Decyzję w przedmiocie wydawania
identyfikatorów typu „B” podejmuje administrator osiedla lub zarząd LWSM
„Wrzeszcz”.
Identyfikatory typu „C” wydaje się, na okres jednego roku.
Po upływie okresu ważności, identyfikatory typu „A”, „B” i „C”, mogą być wydawane na
kolejne okresy.
§4
Dopuszczalny ciężar całkowity samochodów, dla których są wydawane identyfikatory nie
może przekraczać 3,5 tony (nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia najemców lokali
użytkowych).
Identyfikator wydawany jest bezpłatnie w biurach Administracji Osiedli w godzinach
przyjęć lokatorów.
Przy składaniu wniosku należy okazać: dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu z
ważnym badaniem technicznym.
Identyfikatory typu „A” i „C” wydaje się na każdy rok kalendarzowy z terminem ważności
do 31 stycznia następnego roku.
Ważność identyfikatora wygasa po upływie jego terminu ważności lub po zbyciu
pojazdu, na który został wydany.
Identyfikatorów nie wolno odstępować.
§5
Pojazd wjeżdżający i parkujący w strefie ruchu, o której mowa w § 2 powyżej, winien
mieć identyfikator wyłożony w widocznym miejscu, za przednią szybą. Identyfikator
powinien być tak umiejscowiony, aby możliwe było odczytanie jego danych.
Identyfikator zniszczony, noszący ślady przerabiania lub w inny sposób nieczytelny jest
nieważny.
Z dniem, w którym osoba której wydano identyfikator typu „A”, „B” lub „C”, przestanie
spełniać przesłanki uprawniające do wydania jednego z tych identyfikatorów, określone
w § 3 ust. 3-5 powyżej, identyfikator traci ważność.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia identyfikatora, na podstawie pisemnego
zgłoszenia osoby, której wydano identyfikator, LWSM „Wrzeszcz” wydaje duplikat
identyfikatora.
§6
LWSM „Wrzeszcz” prowadzi rejestr wydanych identyfikatorów. Do rejestru mają prawo
wglądu Członkowie Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz”.
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Zarząd LWSM „Wrzeszcz”.
Postanowienia niniejszych Zasad mają zastosowanie do stref ograniczonego ruchu
ustanowionych na podstawie Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do
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wjazdu i parkowania na terenie LWSM Wrzeszcz uchwalonych przez Radę Nadzorczą
LWSM „Wrzeszcz” na posiedzeniu w dniu 20 września 2011 r. uchwałą nr 33/11.
Dotychczas wydane przez LWSM „Wrzeszcz” identyfikatory typu „A”, „B” i „C”,
uprawniają do wjazdu i parkowania w strefach ruchu, o których mowa w § 2 powyżej, do
czasu upływu ważności tych identyfikatorów.
Powyższe zasady zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą LWSM „Wrzeszcz” na
posiedzeniu w dniu 28.11.2017 r. w Gdańsku uchwałą nr 18/17 i wchodzą w życie
z dniem podjęcia r.

