
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 734  

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

 

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych 

 

1. 
OPŁATY JEDNORAZOWE 
Opłata minimalna w SPP wynosi 0,50 zł za 15 minut 

 

za pierwszą godzinę 

za drugą godzinę 

za trzecią godzinę 

za czwartą i każdą następną godzinę 

2,00 zł 
2,40 zł 
2,80 zł 
2,00 zł 

2. ABONAMENT MIESIĘCZNY 

2.1 Abonament miesięczny 150,00 zł 

2.2 
Abonament miesięczny dla posiadacza Konińskiej 

Karty Mieszkańca 
75,00 zł. 

3 ABONAMENT MIESZKAŃCA SPP  

3.1 Roczny abonament mieszkańca SPP 90,00 zł. 

3.2 Półroczny abonament mieszkańca SPP 50,00 zł. 

4. ABONAMENT ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCE POSTOJOWE - KOPERTĘ 

 
Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – 

koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 

przez całą dobę, cały miesiąc 

400,00 zł 

5. 
ABONAMENT DLA MIESZKAŃCA KONINA POSIADAJĄCEGO POJAZD  

O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM 

5.1 
Roczny abonament dla mieszkańca miasta Konina 

uprawniający do bezpłatnego parkowania w SPP 
90,00 zł 

5.2 
Półroczny abonament dla mieszkańca miasta Konina 

uprawniający do bezpłatnego parkowania w SPP 
50,00 zł 

6. OPŁATY DODATKOWE 

 

6.1 

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu 

parkowania  

i uiszczenie opłaty nastąpi w tym samym dniu w kasie 

ZDM, opłata zostanie naliczona za czas od momentu 

utraty ważności biletu parkingowego do godziny 

zgłoszenia się w Biurze SPP i dokonania wpłaty w kasie 

ZDM plus 20,00 zł. (opłata przelewem jest możliwa po 

telefonicznym uzgodnieniu kwoty opłaty z 

pracownikiem Biura SPP i jej dokonania w tym samym 

dniu) 

wartość opłaty za 
parkowanie plus 

20,00 zł 

 

6.2 

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu 

parkowania i uregulowanie opłaty nastąpi w ciągu 

czternastu dni kalendarzowych od dnia wystawienia 

wezwania-raportu w kasie ZDM lub przelewem na 

konto ZDM 

70,00 zł 



 

6.3

. 

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu 

parkowania i uregulowanie opłaty nastąpi po upływie 

czternastu dni kalendarzowych od dnia wystawienia 

wezwania-raportu w kasie ZDM lub przelewem na 

konto ZDM 

100,00 zł. 

 

6.4 

w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie  

i uiszczenie opłaty w kasie ZDM lub przelewem na 

konto ZDM w ciągu czternastu dni kalendarzowych od 

dnia wystawienia wezwania-raportu 

150,00 zł 

 

6.5 

w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie  

i uiszczenie opłaty w kasie ZDM lub przelewem na 

konto ZDM po upływie czternastu dni kalendarzowych 

od dnia wystawienia wezwania-raportu 

200,00 zł 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 


