
UCHWAŁA Nr 390 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 
2011r. w 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. 
 

W Uchwale Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. w 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 – wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian: 

 
a. Po punkcie 2 dodaje się punkt 2.1 w następującym brzmieniu: 

2.1 ABONAMENT MIESZKA ŃCA SPP 

Roczny abonament mieszkańca SPP 90,00 zł   

Półroczny abonament mieszkańca SPP 50,00 zł 

 

2. W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian: 
a. W §10 po ust. 3 dodaje się ustępy od 4-8 w następującym brzmieniu: 

4. Abonament mieszkańca SPP „na jeden samochód” mogą uzyskać osoby fizyczne 
zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, będące 
właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony. 

5. Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu mieszkańca SPP jest dowód 
rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament wskazana jest jako 
właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz dowód osobisty właściciela pojazdu ze 
stałym zameldowaniem lub zaświadczeniem o tymczasowym zameldowaniu przy 
ulicy objętej pobieraniem SPP. Jako właściciela pojazdu uznaje się takŜe osoby 
będące uŜytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu, uŜyczenia lub 
sprzedaŜy na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową. 

6. Abonament mieszkańca wydaje się na określony jeden pojazd i na określoną ulicę 
w SPP, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. 

7. Postój samochodu w innym miejscu niŜ wskazany na abonamencie traktowany 
będzie jako postój nieopłacony. 
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8. Posiadanie abonamentu mieszkańca SPP nie upowaŜnia do zastrzegania stałego 
miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku 
wolnych miejsc parkingowych. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 
§ 3. 

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
    Wiesław Steinke 

 
 


