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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 539 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia parku gminnego na terenie położonym przy ulicy 

Przemysłowej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków – Miasto 

Konin - obręb Czarków – numerem 229/26 oraz nadania mu nazwy „Park 

Winnica. 

1.  Wniosek o ustanowienie parku gminnego w Koninie i nadanie mu nazwy „Park 

Winnica” został złożony w trybie inicjatywy uchwałodawczej przez radną Krystynę 

Leśniewską w celu zwiększenia ochrony przyrodniczej tego terenu - na podstawie 

art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 

55 ze zm.). 

2. Nazwa nawiązuje do czasów średniowiecznych, kiedy Konin posiadał wieś 

służebną Kurów. Do tej wsi położonej na nachylonych ku południowi zboczach 

doliny Warty i przylegającej do wielkiej drogi biegnącej do Torunia, rozwijało się 

winiarstwo i sadownictwo. Winnica w Kurowie wzmiankowana jest w roku 1441 

w sporze władz Konina z miejscowym plebanem. Obecność przedstawicieli 

branży winiarskiej potwierdzona jest w następnym stuleciu. W 1531 występuje 

winiarz – mieszczanin koniński. Winnica w Kurowie wspominana jest jeszcze 

w dokumentach z 1782 r. Prawa do jej użytkowania miał posiadać proboszcz 

parafii św. Bartłomieja, kanonik katedralny kujawski – Aleksy Młodziejowski. 

Źródło: Civitas Konin, M. Hałasiński str. 63; J. Łojko, A. Tkaczyk s. 154.  

Zgodnie z danymi ewidencyjnymi, według stanu na 1964 rok, wieś Kurów 

położona była w sąsiedztwie proponowanej lokalizacji parku, w przeważającej 

części - w granicach obecnego obrębu ewidencyjnego Glinka. 
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3. Pierwsze budynki Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej były stawiane pośród 

likwidowanych sadów znajdujących się w tym miejscu od wieków. Nowo 

wprowadzający się mieszkańcy i zasiedziali gospodarze nazywali tę okolicę 

„Winnica”. Do dzisiaj żyją mieszkańcy pamiętający tę nazwę. 

4. Proponowana nazwa nawiązuje do dotychczasowej tradycji nazewnictwa w tej 

części miasta, co jest zgodne z Uchwałą nr 426 RMK z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów 

miejskich położonych na terenie miasta Konina - § 3 ust. 1 pkt. 2. 

5. Działka nr 229/26 – obręb Czarków - należy do Miasta Konina i w części, 

wskazanej na załączniku nr 1 do uchwały, użytkowana jest zgodnie z planem 

zagospodarowanie przestrzennego jako teren zieleni parkowej. 

6. Inicjatywa uchwałodawcza została pozytywnie zaopiniowana przez Prezydenta 

Miasta Konina. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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