
UCHWAŁA 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. 

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 

1 i 3 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 r. poz. 317 ze zm.) Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W treści 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, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 treść „Pobieranie opłat wprowadza się w dni robocze – od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700” 

zastępuje się treścią: 

„Pobieranie opłat wprowadza się w dni robocze – od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (przed Świętami 

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

31 grudnia (Sylwester)”; 

2) w § 2 dodaje się ustęp 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do czasowego zaniechania pobierania 

opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. 

3. Prezydent w formie zarządzenia podejmuje decyzję w tej sprawie i podaje ją do 

publicznej wiadomości.”; 

3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący załącznik nr 3 otrzymuje 

brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. 



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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