UCHWAŁA NR 426
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych
obiektów miejskich położonych na terenie miasta Konina.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Konina uchwala,
co następuje:
§ 1.
Uchwała określa zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich oraz
szczegółowe zasady dotyczące trybu występowania z wnioskami w sprawach nazw
obiektów miejskich.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o
1. obiekcie miejskim - należy przez to rozumieć znajdujące się na obszarze miasta
Konina:
a) ulice i place będące drogami publicznymi oraz ich części, a w szczególności:
aleje, skrzyżowania okrężne (ronda), węzły drogowe, dojazdy, tunele, wiadukty,
estakady, mosty,
b) drogi wewnętrzne,
c) inne obiekty, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym
miasta Konina, w szczególności:
 place i ciągi piesze lub pieszo-jezdne niebędące drogami publicznymi ani
drogami wewnętrznymi, przez które rozumie się również: rynki, pasaże,
przejścia, zaułki, bulwary, nabrzeża, groble i kładki wykorzystywane jako
ciągi piesze lub pieszo-jezdne oraz aleje parkowe,
 skwery, parki i ogrody.
§ 3.
1. Przy nadawaniu lub zmianie nazwy obiektu stosuje się następujące kryteria:
1) nazwa powinna być zgodna z zasadami poprawnego używania języka
polskiego;

2) nazwa powinna być zgodna z dotychczasową tradycją nazewniczą w danej
części miasta;
3) nazwa pochodząca od nazwiska osoby nie może być nadana wcześniej niż
po upływie pięciu lat od śmierci upamiętnianej osoby;
4) nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub być do nich podobne
w sposób mogący wprowadzić w błąd przy ich stosowaniu;
5) nowe nazwy nie powinny być nazwami trudnymi w codziennym użytkowaniu
(to jest: nazwy wielowyrazowe, niejednoznaczne);
6) nowe nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego;
7) zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić w wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach.
2. Dopuszcza się nazewnicze upamiętnienie osoby przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1 pkt. 3, jeżeli z wnioskiem nazewniczym wystąpią Radni
Rady Miasta Konina w liczbie większej niż połowa ustawowego składu Rady.
§ 4.
Nadanie, zmiana oraz zniesienie nazwy obiektu miejskiego następuje w trybie:
1. inicjatywy uchwałodawczej;
2. na wniosek.
§ 5.
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają podmioty określone w Statucie Miasta
Konina, w tym grupa mieszkańców, o której mowa w art. 41a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 odpowiadają za prawidłowość
i kompletność składanych projektów uchwał, w szczególności za załączenie
wszystkich wymaganych dokumentów w formie m.in. opinii i zgód.
§ 6.
1. Prezydent Miasta Konina może przygotować projekt uchwały w sprawie nazw
obiektów miejskich z własnej inicjatywy oraz na wniosek:
1) osób prawnych mających siedziby na terenie miasta Konina;
2) grupy co najmniej 50 mieszkańców miasta Konina;
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3) właścicieli/współwłaścicieli terenu, na którym znajduje się proponowana do
nazwania droga wewnętrzna.
2. Wnioski winny zawierać:
1) propozycję nazwy obiektu;
2) uzasadnienie powiązania nazwy z danym obiektem;
3) załącznik graficzny z lokalizacją obiektu;
4) informację o statusie obiektu;
5) w przypadku nazwy upamiętniającej osobę lub zdarzenie historyczne,
biografię lub krótką informację na temat zdarzenia.
6) pisemną zgodę wszystkich właścicieli – w przypadku gdy nadanie nazwy
dotyczy drogi wewnętrznej.
§ 7.
Inicjatywy uchwałodawcze oraz wnioski w sprawie nazwy obiektu podlegają
przekazaniu do jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Konina prowadzącej sprawy
nazewnictwa.
§ 8.
Do spraw związanych z nadaniem nazwy obiektom, o których mowa w § 2
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy
wynikające z niniejszej uchwały.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 10.
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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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 426
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych
obiektów miejskich położonych na terenie miasta Konina.
Dla społeczności miasta Konina zadania zawiązane z nadawaniem nazw ulic, placów
oraz dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta oraz parków, skwerów i innych
obiektów stanowią niezwykle istotną kwestię. Pełnią one funkcję nie tylko ewidencyjną
czy porządkującą przestrzeń publiczną, ale także integrującą mieszkańców.
W zakresie doboru nazw dla ulic, placów będących drogami publicznymi, dróg
wewnętrznych Rada Miasta Konina dysponuje dużą swobodą. Uchwała w
przedmiotowej sprawie w żadnym stopniu tej swobody nie ogranicza, formułuje
natomiast kryteria, które powinny być brane pod uwagę podczas doboru nazw dla
wymienionych w uchwale obiektów oraz sposób postępowania podczas nadawania
wspomnianych wyżej nazw.
Podjęta przez Radę Miasta Konina uchwała w sprawie zasad nazewniczych
dotyczących ulic, placów oraz dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta
Konina określi kryteria, które powinny być brane pod uwagę podczas doboru nazw dla
wymienionych w uchwale obiektów a jednocześnie formułuje sposób postępowania
podczas nadawania wspomnianych wyżej nazw.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński
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