UCHWAŁA 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 trenie 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 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 3 oraz art. 13f ust. 2 ustawy
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), art. 2 pkt 13 Ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 r. poz. 317 ze zm.) oraz art. 21 § 1 pkt 1 i art. 47 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala,
co następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy
Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych,
sposobu ich pobierania oraz organizacji, otrzymuje nowe brzmienie, jak w treści załącznika 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
Tadeusz Wojdyński
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Załącznik do Uchwały Nr 327
Rady Miasta Konina
z dnia 25 marca 2020 r.
Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych

1.

2.
2.1

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
ABONAMENT MIESIĘCZNY
Abonament miesięczny

5.
5.1

5.2

5.3.

5.4

90,00 zł.
50,00 zł.

ABONAMENT ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCE POSTOJOWE - KOPERTĘ
Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie
Płatnego Parkowania obowiązującej przez cała dobę, cały miesiąc

4.

150,00 zł

ABONAMENT MIESZKAŃCA SPP
Roczny abonament mieszkańca SPP
Półroczny abonament mieszkańca SPP

3.

2,00 zł
2,40 zł
2,80 zł
2,00 zł

400,00 zł

ABONAMENT DLA MIESZKAŃCA KONINA POSIADAJĄCEGO POJAZD
O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM
Roczny abonament dla mieszkańca miasta Konina uprawniający go
90,00 zł
bezpłatnego parkowania w SPP
Półroczny abonament dla mieszkańca miasta Konina uprawniający
50,00 zł
go bezpłatnego parkowania w SPP

OPŁATY DODATKOWE
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
10,00 zł.
(opłata przelewem jest możliwa po telefonicznym uzgodnieniu kwoty
opłaty z pracownikiem Biura SPP i jej dokonania w tym samym dniu)
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

wartość opłaty za
parkowanie plus
10,00 zł

25,00 zł

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

50,00 zł.

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

30,00 zł
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5.5

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

50,00 zł

Przewodniczący
Tadeusz Wojdyński

Rady Miasta Konina
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UZASADNIENIE

do 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 trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat
dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji.

W odpowiedzi na Wniosek Prokuratora Rejonowego w Koninie nr PR Pa 208.2019 z dnia
12.02.2020 r. o zmianę zapisu załącznika nr 1 w punkcie 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 Uchwały nr 136 Rady
Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 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 zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa wprowadzono zmiany w załączniku nr 1
w punktach 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 opłat dodatkowych.
Zmiana polega na wskazaniu terminu dokonania opłat dodatkowych, który określono na
termin 14-dniowy.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński
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