
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 554 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej 

obszaru PRZYDZIAŁKI, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego nr 33, poz. 997 z dnia 1 marca 2002 r., wymienione w § 1 ust. 1 uchwały 

działki gruntu są przeznaczone pod drogi publiczne i stanowią własność Miasta Konina. 

W związku z realizacją wyżej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina zachodzi konieczność nadania nazwy nowej ulicy oraz ustalenia numeracji 

porządkowej budynków położonych przy tej ulicy. 

Kwestia nadania nazwy ulicy jest ważna, w szczególności dla właścicieli nieruchomości 

przyległych, stąd zasadne było poinformowanie ich o zamiarze podjęcia przez Radę Miasta 

Konina uchwały o nadaniu nazwy tej ulicy oraz wybranie wspólnie z nimi takiej nazwy, która 

spotka się z ich akceptacją.  

Pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Konina poinformował właścicieli 

nieruchomości przyległych do projektowanej drogi publicznej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków – obręb Przydziałki – numerami działek 1437 i 1587, że podjęte zostały 

działania związane z nadaniem tej drodze nazwy ulicy i zaprosił ich do wyrażenia stanowiska 

na temat przedstawionych w załączeniu propozycji nadania nazwy ulicy, która jest kontynuacją 

przyjętego dla tej części miasta nazewnictwa ulic w układzie tematycznym – „Kamienie 

szlachetne, półszlachetne i minerały”, a także do ewentualnego wnoszenia własnych wniosków 

wraz z uzasadnieniem, które zostaną przeanalizowane, a następnie wzięte pod uwagę przy 

opracowaniu projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie nadania nazwy nowo 

projektowanej ulicy.  

Wyrażenie stanowiska nastąpiło poprzez wpisanie propozycji nazwy w załączonym do 

pisma formularzu ankiety. Największą liczbę głosów oddano na ul. Pirytową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowane nazwy nowo projektowanej ulicy 

ul. Akwamarynowa 0 

ul. Aragonitowa 1 

ul. Morganitowa 2 

ul. Pirytowa 3 

Inna wnioskowana przez właścicieli nazwa nowo projektowanej ulicy 

ul. Granitowa 2 



2 

 

Ulica zlokalizowana jest w rejonie gdzie ulice nazywane były nazwami, utworzonymi 

jako pochodne od nazw: Agatowa, Bursztynowa, Szmaragdowa itd. Kontynuacja przyjętego 

dla tej części miasta nazewnictwa ulic w układzie tematycznym – „Kamienie szlachetne, 

półszlachetne i minerały”, uzasadnia nadanie projektowanej ulicy nazwy „Pirytowa”. 

 

ul. Pirytowa – Piryt jest bardzo popularnym kamieniem należącym do gromady siarczków. 

Pod względem budowy chemicznej jest to siarczek żelaza. Ze względu na swoją 

złotometaliczną barwę i mylenie go z prawdziwym złotem dawniej nazywany był „złotem 

głupców” lub „kocim złotem”. Bywa także mylony z Markasytem, którego skład chemiczny 

jest taki sam, jednak struktura zupełnie inna. Piryt krystalizuje się w układzie regularnym 

tworząc postacie sześcianów, ośmiościanów i dwunastościanów pentagonalnych, a Markasyt 

krystalizuje się w układzie rombowym, jest mniej trwały i łatwiej od Pirytu ulega działaniu 

tlenu i wilgoci. 

 Nazwa Pirytu pochodzi od greckiego słowa „pyr” oznaczającego „ogień” lub pyrites” 

czyli iskrzący. Jest to bowiem minerał, który iskrzy się po uderzeniu o stal. 

 

 

    

                           

Wiceprzewodniczący  

       Rady Miasta Konina 

 

/-/  Tadeusz Wojdyński 

 


