
ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 26 marca 2020 roku 

 

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 85/2019 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych 

położonych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina, ustalenia 

wysokości stawek opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych, wysokości 

opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 2 pkt 12, 13 ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1124 ze zm.), art. 21 § 

1 pkt 1 i art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa zarządzam,            

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W zarządzeniu Nr 85/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych położonych na nieruchomościach 

stanowiących własność Miasta Konina, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie            

na nich pojazdów samochodowych, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania 

oraz organizacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 czerwca 

2019 r. w sprawie płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych położonych                            

na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina, ustalenia wysokości 

stawek opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych, wysokości opłat 

dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji otrzymuje nowe brzmienie, jak 

w treści załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich  

w Koninie. 

 



§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały nr 327 Rady Miasta 

Konina  z dnia 25 marca 2020 r. 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. 

 

 

                                                             Prezydenta  Miasta  Konina 

                                                                     Piotr Korytkowski 


