
UCHWAŁA NR 618 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021 roku 

w sprawie przedłużenia ulicy Wyzwolenia 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 2021 r. poz. 1372) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Przedłuża się ulicę Wyzwolenia o odcinek drogi od torów kolejowych do ulicy 

Przemysłowej, w przebiegu wyznaczonym przez działki ewidencyjne, oznaczone 

w katastrze nieruchomości – Miasto Konin – obręb Niesłusz – numerami: 

1497/5, 1075/5, 1077/10, 108/4, 115/3, 113/1, 114/2. 

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy Wyzwolenia 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 618 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021 roku 

w sprawie przedłużenia ulicy Wyzwolenia w Koninie. 

W związku z wybudowaniem dalszego przebiegu ulicy Wyzwolenia, w celu zapewnienia 

prawidłowego odzwierciedlenia jej przebiegu w prowadzonej przez Prezydenta Miasta 

Konina ewidencji miejscowości ulic i adresów, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady 

Miasta Konina określającej jej przebieg. 

Zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic 

i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368) danymi ewidencyjnymi ulic są m.in. nazwa ulicy 

oraz dane określające lokalizację i przebieg osi ulicy. 

Ponieważ w prowadzonej ewidencji nazwy ulic i placów przyjmuje się w brzmieniu  

i przebiegu zgodnym z uchwałami rady gminy, niezbędnym stało się uporządkowanie 

przebiegu ulicy Wyzwolenia, której nazwa została nadana w 1976 na odcinku od ulicy 

XX-Lecia PRL (obecna ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego) do torów kolejowych. 

Celem proponowanej uchwały nie jest więc nadawanie nowej nazwy ulicy lub jej 

zmiana lecz określenie jej położenia i przebiegu, pod kątem wymogów prowadzonej  

w systemie informatycznym ewidencji miejscowości ulic i adresów.  

Podjęcie uchwały nie wiąże się ze skutkami społecznymi, gospodarczymi czy 

finansowymi. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



Załącznik 

do Uchwały Nr 618 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 października 2021 roku 
 

 

 

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

 

 

Szkic orientacyjny 

 

przedłużenie ulicy Wyzwolenia 

działki nr: 1497/5, 1075/5, 1077/10, 108/4, 

115/3, 113/1, 114/2 – obręb Niesłusz 

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