
UCHWAŁA NR 746 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

w sprawie zmiany nazwy wiaduktu Briańskiego. 

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 2022 r. poz. 559) oraz w § 3, ust. 1, pkt 7 

Uchwały Nr 426 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zasad 

kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich położonych na 

terenie miasta Konina – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zmienia się nazwę dla wiaduktu usytuowanego w przebiegu ulicy Kleczewskiej 

z „Briański” na „Pokoju”. 

§ 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 746 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

w sprawie zmiany nazwy wiaduktu Briańskiego. 

Na mocy Uchwały Nr 34/85 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie, wydanej dnia 

28 marca 1985 roku, usytuowany w ciągu ulicy Kleczewskiej wiadukt otrzymał nazwę 

„Briański”. Nazwa ta miała stanowić symbol więzów przyjaźni i bliskiej współpracy 

między radzieckim wówczas jeszcze Briańskiem i Koninem.  

W związku z haniebną i nieusprawiedliwioną agresją militarną dokonaną przez 

Federację Rosyjską na niepodległą i  demokratyczną Ukrainę, zawarta 8 maja 1995 

roku umowa o partnerstwie między Miastem Konin w Rzeczypospolitej Polskiej  

a Miastem Briańsk w Federacji Rosyjskiej została przez Miasto Konin wypowiedziana 

z dniem 4 marca 2022 roku.  

Uchwała Nr 426 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku w sprawie 

zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich położonych 

na terenie miasta Konina, w § 3, ust. 1, pkt 7 dopuszcza możliwość zmiany istniejącej 

nazwy obiektu miejskiego na nową w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. 

Biorąc pod uwagę bezprecedensowe okrucieństwa agresora, zbrodnie popełniane 

przez najeźdźców m.in. w Buczy czy Mariupolu, informacje o więzieniu  

i torturowaniu ukraińskich żołnierek w areszcie śledczym w samym Briańsku, jak 

również głosy wielu mieszkańców Konina przeciwnych utrzymaniu dotychczasowego 

nazewnictwa - zmiana obecnej nazwy wiaduktu jest jak najbardziej zasadna. 

Nowa nazwa wiaduktu - „Pokoju” jest nazwą uniwersalną, zrozumiałą i wspólną dla 

całej społeczności. Nadanie jej w sytuacji toczącej się wojny jest nie tylko wyrazem 

wsparcia dla narodu ukraińskiego walczącego o pokój w swoim kraju i w całej Europie, 

ale także nadziei na szybkie zakończenie konfliktu.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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