
UCHWAŁA NR 602 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 września 2021 roku 

w sprawie przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych  

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego 

wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości stanowiących 

część miasta Konin, tj. Gosławice-Parcele i Wydartów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1443) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Postanawia się przedstawić Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, wniosek o zniesienie urzędowych nazw 

miejscowości stanowiących część miasta Konina, tj. Gosławice-Parcele i Wydartów. 

§ 2. 

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Do złożenia wniosku Rada Miasta Konina upoważnia Prezydenta Miasta Konina. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 602 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia  29 września 2021 roku 

w sprawie przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego wniosku o zniesienie urzędowych 

nazw miejscowości stanowiących część miasta Konin,  

tj. Gosławice-Parcele i Wydartów 

W dniu 18 czerwca 2021 r. pismem nr OA-I.0112.3.2021.7, Wojewoda Wielkopolski 

zwrócił się do Prezydenta Miasta Konina z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 

uregulowania statusu prawnego miejscowości ujętych w „Wykazie urzędowych nazw 

miejscowości i ich części”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu 

urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) oraz w rejestrze 

TERYT, jako części miasta Konina, których lokalizacji przestrzennej nie udało się ustalić, 

a które jednocześnie nie zostały zniesione, tj. 

1) Gosławice-Parcele (identyfikator TERYT SIMC 0948756) 

2) Wydartów (identyfikator TERYT SIMC 0948986) 

W wyniku kwerendy przeprowadzonej w zasobach archiwalnych Urzędu Miejskiego 

w Koninie ustalono, że zarówno w powiatowym zasobie dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej, aktach Urzędu Stanu Cywilnego, jak i rejestrze mieszkańców, czy też 

na kartach osobowych mieszkańców w historycznych danych adresowych nie 

pojawiają się nazwy ww. miejscowości. Nazwy te nie funkcjonują także w świadomości 

mieszkańców Miasta. Brak istnienia dokumentów źródłowych będących podstawą 

wpisania nazw Gosławice-Parcele i Wydartów już do poprzedniego „Wykazu 

urzędowych nazw miejscowości w Polsce”, ustalonego zarządzeniem nr 15 Ministra 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. 

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Dz. 

Urz. MAGTiOŚNr 4 poz. 9) oraz materiałów graficznych pozwalających na ich 

przestrzenną lokalizację na terenie miasta Konina, potwierdzony został przez 

przedstawiciela Departamentu Administracji Publicznej MSWiA w piśmie z dnia 09 

lipca 2021 r. 

  



Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) urzędowa nazwa 

jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest 

położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Jednym z obligatoryjnych załączników 

do ww. wniosku jest uchwała rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę 

lub zniesienie urzędowej nazwy, wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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