
UCHWAŁA Nr 248 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2011roku  
 

 

sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, 
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Ustala na terenie miasta Konina strefę płatnego parkowania obejmującą następujące ulice: 

a. drogi powiatowe: 

− Fryderyka Chopina (od skrzyŜowania z ulicą Kleczewską do zjazdu 

do Supermarketów - Netto, TESCO), 

− Dworcowa (od skrzyŜowania z ulicą Kolejową do skrzyŜowania z Alejami 

1 Maja), 

− Aleje 1 Maja (od skrzyŜowania z ulicą Dworcową do skrzyŜowania z ulicą 

Powstańców Styczniowych - po stronie północnej), 

− 3 Maja (od skrzyŜowania z ulicą Kościelną do Placu Wolności), 

− Wojska Polskiego (od skrzyŜowania z Placem Wolności do Mostu Toruńskiego), 

− Wiosny Ludów, 

− Plac Wolności, 

− Plac Zamkowy. 

2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w Strefie Płatnego Parkowania, określone w załączniku nr 1 do uchwały. 

3. Ustala się opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie określone w załączniku 

nr 1 do uchwały. 

4. Graficzny układ ulic objętych strefą płatnego parkowania określa załącznik nr 2 

do uchwały. 
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5. Zasady organizacji parkowania i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych Miasta Konina, znajdujących się w granicach 

Strefy Płatnego Parkowania określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący 

załącznik nr 3 do uchwały. 

 

§ 2. 

 
1. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, 

na drogach publicznych wymienionych w § 1 pobiera zarządca drogi w formie biletów 

opłaty parkingowej pobieranej przy pomocy parkomatów. 

2. Pobieranie opłat wprowadza się w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 900 do 1700. 

 

§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

                          
Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

Wiesław Steinke 
 

 


