
UCHWAŁA Nr 761 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę Nr 60/77 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie  

z dnia 30.03.77 w sprawie: nadania i zmiany nazw ulic oraz nadania nazw 

częściom miasta, zwanych dalej dzielnicami, na terenach przyłączonych  

do miasta Konina po 15.01.1976 r.                       

 
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. Zmienia się uchwałę nr 60/77 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 30.03.77,                        

w zakresie lokalizacji ulic: 

a) Gotycka, 

b) Gosławicka, 

c) Muzealna, 

d) Leopolda Staffa, 

e) Wczasowa, 

f) Letnia, 

g) Kanałowa, 

h) Pogodna, 

i) Wesoła, 

j) Radosna, 

k) Dobra, 

l) Graniczna.                   

2. Lokalizację ulic przedstawiają załączniki graficzne, stanowiące integralną część niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

Pozostałe ustalenia uchwały nr 60/77 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 30.03.77,                        

pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4. 

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 761 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

zmieniającej uchwałę Nr 60/77 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 30.03.77                     

w sprawie: nadania i zmiany nazw ulic oraz nadania nazw częściom miasta, zwanych 

dalej dzielnicami, na terenach przyłączonych do miasta Konina po 15.01.1976 r.            

            

Ustalenie faktycznego przebiegu ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały 

wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych 

w jej sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych bądź przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie 

z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 

2012 r., poz.125). 

Danymi ewidencji miejscowości ulic i adresów dotyczącymi nazw ulic i placów są: 

nazwy ulic i placów, identyfikatory TERYT nazw ulic i placów, dane określające przebieg osi 

ulic oraz dane określające przebieg zewnętrznych granic placów oraz ulic w kształcie ronda. 

Ponieważ w zakładanej bazie nazwy ulic i placów przyjmuje się w brzmieniu 

zgodnym z uchwałami rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw, niezbędnym stało 

się uporządkowanie przebiegów ulic, których nazwy zostały wymienione w § 1 niniejszej 

uchwały. 

Celem proponowanej uchwały nie jest nadawanie nowych nazw lub ich zmiana. 

Jednak z uwagi na brak załącznika graficznego do uchwały nr 60/77 Miejskiej Rady 

Narodowej w Koninie z dnia 30.03.77, określającego ich lokalizację, niezbędna będzie 

uchwała, która jedynie potwierdzi istniejący stan rzeczy, przy okazji określając położenie 

i przebieg ulic wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, pod kątem wymogów tworzenia 

w ewidencji ulic prowadzonej w systemie teleinformatycznym.  

Podjęcie uchwały nie wiąże się ze skutkami społecznymi, gospodarczymi czy 

finansowymi albowiem uchwała potwierdza tylko istniejący stan rzeczy. 

 

                                                                                   Przewodniczący 

                                                                                Rady Miasta Konina 

 

                                                                                /-/   Wiesław Steinke 

 
 


