
UCHWAŁA Nr 526 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 lutego 2013 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 uchwala, 
co następuje: 

 

§ 1. 

 

W załączniku nr 3 do 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  

ze zmianami – wprowadza się następujące zmiany: 

 
− zmienia się treść § 11 ust. 1 i nadaje się następujące brzmienie: 

„1.Korzystający z dróg publicznych mogą występować o wyznaczenie na ulicach 

objętych SPP, po wykupieniu abonamentu w BSPP, zastrzeŜonych miejsc 

postojowych – kopert.” 

 

W załączniku nr 1 do 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  

ze zmianami – wprowadza się następujące zmiany: 

− zmienia się treść pkt. 3 w tabeli „Wysokość stawek opłat za czas parkowania 

pojazdów samochodowych” i nadaje się następujące brzmienie: 

„ ABONAMENT ZA ZASTRZEśONE MIEJSCE POSTOJOWE-KOPERTĘ” 

 

 



 
 

§ 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 

 

 


