
UCHWAŁA NR 552 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 maja 2021r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie. 

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

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Zmienia się nazwę ulicy „Osada”, na odcinku od „Trasy Warszawskiej” do „Ronda 

im. Podoficerów Małoletnich”, położonej na działce ewidencyjnej, oznaczonej 

w katastrze nieruchomości – Miasto Konin – obręb Starówka – numerem 94/2, 

na ulicę „Przy Błoniach”. 

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 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 552 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie 

Podjęcie uchwały ma na celu zmianę nazwy części ulicy „Osada” na odcinku od „Trasy 

Warszawskiej” do „Ronda im. Podoficerów Małoletnich”.  

Dotychczasowa ulica „Osada” jest rozdzielona „Trasą Warszawską” i przebiega od 

„Ronda im. Podoficerów Małoletnich” – obręb Starówka w kierunku wschodnim, gdzie 

ciągnie się przez cały obręb ewidencyjny „Osada”, aż do granicy z gminą Krzymów. 

Nadanie nowej nazwy temu odcinkowi ulicy, umożliwi prawidłową numerację 

porządkową budynków, które będą powstawały na nieruchomościach do niej 

przylegających. 

Zaproponowana dla tego odcinka ulicy nazwa „Przy Błoniach”, nawiązuje tematycznie 

do znajdującego się w jej sąsiedztwie równinnego terenu pokrytego trawą, potocznie 

zwanego przez mieszkańców „błoniami”, wykorzystywanego do organizowania 

plenerowych imprez masowych. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



Załącznik  

do Uchwały Nr 552 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

(źródło: http://geoportal.kosit.konin.eu 

 

 

 

 

 

  

 

Szkic orientacyjny 

 

ulica „Przy Błoniach” 

http://geoportal.kosit.konin.eu/
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