
 

UCHWAŁA Nr 728 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 6 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie. 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się nazwę nowo projektowanej ulicy o przebiegu wyznaczonym przez część działki 

gruntu położonej w Koninie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków - obręb 

Starówka – numerem 310/2 – „Elżbiety Zawackiej”. 

2. Lokalizację ulicy przedstawia załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr 728 

Rady Miasta Konina 

z dnia 6 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie. 

 

 

Przedmiotowy ciąg pieszo-jezdny zgodnie z Uchwałą nr 510 Rady Miasta Konina                           

z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina - Starówka, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego nr 208, poz. 3585 z dnia 26 listopada 2009 r., obsługiwać będzie położone 

wzdłuż niego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 

i usługi nieuciążliwe. 

Nadanie nazwy tej ulicy jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie lub 

zmianę numerów porządkowych istniejącym i prognozowanym budynkom.          

Proponowana nazwa ulicy jest uhonorowaniem i upamiętnieniem postaci kobiety, 

która swoimi działaniami zapisała się na kartach historii Polski.            

Elżbieta Zawacka – legendarna kurierka i żołnierz Polski Podziemnej ps. „Zelma”, „Sulica”, 

„Zo”. Jako jedyna kobieta należała do elitarnej grupy tzw. cichociemnych - żołnierzy 

Polskich Sił Zbrojnych, zrzucanych w czasie II wojny światowej do walki z Niemcami, 

okupującymi Polskę. Kobieta niezłomna, która po walce w czasie wojny, musiała przez 

dziesięciolecia toczyć bój o przywrócenie pamięci o prawdziwych bohaterach ruchu oporu - 

cichociemnych. 

Prześladowana w czasach stalinowskich i gnębiona w PRL. Była drugą kobietą uhonorowaną 

w Wojsku Polskim stopniem generała. Już za życia stała się legendą. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 

 

 

 


