
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 136 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie 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. 

Zmiany w Uchwale Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16.12.2015 r. w sprawie 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 spowodowane są 

m.in. inicjatywą uchwałodawczą dot. wprowadzenia opłat abonamentowych dla pojazdów  

o napędzie hybrydowym. Ponadto wprowadzają upoważnienie dla Prezydenta Miasta 

Konina do czasowego zaniechania poboru opłat za parkowanie w Strefie Płatnego 

Parkowania, które wydaje w formie zarządzenia i podaje do publicznej wiadomości.  

Dla ułatwienia mieszkańcom Konina w poruszaniu się samochodami po mieście 

w okresach przedświątecznych, zwłaszcza Wielkiego Piątku (przed Świętami 

Wielkanocnymi), piątku po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia 

(Sylwester) odstąpienie w te dni od poboru opłat jest w pełni zasadne.  

W dniu 30 listopada 2011 r. w formie uchwały Rada Miasta Konina podjęła decyzję 

o wyznaczeniu na obszarze charakteryzującym się deficytem miejsc postojowych Strefy 

Płatnego Parkowania w Koninie. Teren ten obejmował przede wszystkim ulice 

zlokalizowane w centrum miasta (ul. Dworcowa, Chopina) i Starówki (Plac Wolności i Plac 

Zamkowy). Tam też występuje znaczny deficyt miejsc parkingowych i zachodzi 

konieczność zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych, poprzez 

zwiększenie stawki podstawowej opłaty za postój w SPP. Stawka ta nie była podnoszona 

od początku ustanowienia strefy płatnego parkowania tj. od 2012 roku.  

W regulaminie SPP dokonuje się zmian związanych z opłatami dodatkowymi (załącznik 

nr 1), a umożliwiającymi dokonywanie przelewów na konto ZDM w Koninie bez potrzeby 

zgłaszania się do Biura SPP. Ponadto wydłużono czas na dokonanie tych czynności. 

Wprowadzono także zmiany dot. spraw reklamacyjnych (załącznik nr 2), gdzie Dyrektor 

Zarządu Dróg Miejskich w Koninie będzie miał możliwość ich rozpatrywania oraz 

podejmowania decyzji w tym zakresie. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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