
BR.0012.6.8.2022 

Protokół Nr 44/2022 Komisji Praworządności 

z posiedzenia które odbyło się 

w dniu 18 października 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 16.15 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Posiedzeniu przewodniczył 

Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji Praworządności, który prowadził komisję 

z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

1. Wyrażenie opinii w sprawie nadania jednemu z placów na oś. Bema nazwy: 

„Pamięci Ofiar Katynia”. 

2. Wyrażenie stanowiska w sprawie koncepcji nazewnictwa dróg w rejonie ulic: 

Grójecka, Laskówiecka, Strażacka. 

1. Wyrażenie opinii w sprawie nadania jednemu z placów na oś. Bema nazwy: 

„Pamięci Ofiar Katynia”. 

Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Mamy do 

przyjęcia stanowisko w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zasadności 

uchylenia § 1 pkt. 9 uchwały Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 28 października 

1992 roku w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Koninie. Chodzi o usunięcie z nazwy 

na osiedlu Bema skweru o nazwie „Pamięci Ofiar Katynia”. Większość materiałów była 

już przedstawiana na poprzedniej Komisji Praworządności, jednak nie doszliśmy do 

wypracowania jednolitego stanowiska i dlatego poproszę kierownika Wydziału 

Geodezji i Katastru Pawła Smogóra o kilka słów wyjaśnienia w tej sprawie.” 

Głos zabrał kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: 

„Przypomnę, że podczas weryfikacji danych ujawnionych w ewidencji miejscowości 

ulic i adresów została zidentyfikowana Uchwała Rady Miejskiej w Koninie z dnia 

28 października 1992 roku, która jednemu z placów na osiedlu Bema nadawała nazwę 



2 

„Pamięci Ofiar Katynia”. Zidentyfikowano również Uchwałę z 28 marca 2012 roku 

nadająca nazwę jednemu ze skwerów na terenie obrębu Glinka nazwę „Skwer Pamięci 

Ofiar Zbrodni Katyńskiej”, w związku z tym zaistniała konieczność wyjaśnienia tych 

rozbieżności, zdublowanie się w zasadzie obiektów o podobnych nazwach, 

przeprowadzono kwerendę dokumentacji geodezyjnej, wizje w terenie w zakresie 

identyfikacji położenia placu, któremu nazwę nadano w 1992 roku, niestety nie udało 

się zidentyfikować takiego placu, żadne dokumenty tez nie wskazują, gdzie taki plac 

miałby być na osiedlu Bema. Przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, nikt nie 

potrafił wskazać jednoznacznie, gdzie taki plac mógłby być. W związku z tym wydaje 

się zasadne usunięcie takiej nazwy tym bardziej, że byłaby ona niezgodna z uchwałą 

w sprawie nazewnictwa, która wyklucza istnienie obiektów o nazwach takich samych 

bądź zbliżonych.” 

Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Odczytam treść 

stanowiska Komisji Praworządności, ponieważ został przygotowany taki projekt. 

„ 1. Należy uchylić § 1 pkt. 9 uchwały Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 28 

października 1992 roku w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Koninie, w brzmieniu: 

jednemu z placów na oś. Bema nadaje się nazwę „Pamięci Ofiar Katynia”.” 

Do stanowiska radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu Komisja Praworządności przyjęła stanowisko - 

7 radnych głosowało „za”. 

2. Wyrażenie stanowiska w sprawie koncepcji nazewnictwa dróg w rejonie ulic: 

Grójecka, Laskówiecka, Strażacka. 

Głos zabrał kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: „Jak 

państwo wiecie teren Grójca ostatnimi czasy dosyć mocno się inwestuje, między 

innymi tereny na zachód od ulicy Grójeckiej pomiędzy ulicą Strażacką, a ulicą 

Laskówiecką również w tej chwili trwa tam zabudowa. W związku z powyższym w celu 

uniknięcia w przyszłości pewnych niepotrzebnych działań od strony inwestora 

zmuszającej ich do zmiany przyznanej numeracji porządkowej wystąpiliśmy 

z propozycją nazwania tej ulicy, nawet całego kompleksu ulic położonego w tym 

rejonie. W związku z czym wypracowaliśmy pewną koncepcję, którą chcieliśmy 

skonsultować z mieszkańcami i właścicielami gruntów posiadających nieruchomości 

w tamtym rejonie. W związku z tym ogłosiliśmy konsultacje, w dnach od 15 czerwca do 

26 czerwca 2022 roku mieszkańcy mogli składać swoje propozycje nazw dla tych ulic, 

jest tam 6 ulic objętych koncepcją. Mieszkańcy złożyli swoje propozycje, część z nich 

została odrzucona ze względu na niespełnienie kryteriów wyrażonych w uchwale 
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w sprawie kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich w Koninie. Propozycje 

uwzględniają nazwy upamiętniające osoby żyjące, propozycje uwzględniają istniejące 

już na terenie miasta Konina nazwy ulic, pisownia niektórych propozycji, na przykład 

Ludwiga van Beethovena jest wielowyrazowa i trudna w pisowni i stosowaniu, 

przedstawione propozycje powielają koncepcję nazewniczą przyjęte już w innych 

częściach miasta, na przykład kompozytorzy za Zatorzu, naukowcy na Laskówcu 

i przedstawione propozycje nie tworzą spójnej koncepcji nazewniczej. To były główne 

przyczyny odrzucenia koncepcji przedstawionych przez mieszkańców.  

Jednakże 6 z 10 złożonych propozycji zostało przyjętych pod głosowanie, które odbyło 

się w dniach od 27 czerwca do 4 lipca br. W wyniku głosowania została wybrana 

propozycja numer 3 z nazwami Deszczowa, Wichrowe Wzgórza, Burzowa, Gradowa, 

Śnieżna, Tęczowa. Ta propozycja uzyskała 64,7% głosów wszystkich, z czego 

uprawnionych spośród osób uprawnionych do głosowania 52,9% głosów, 

nadmieniam, że uprawnionych było 145 osób głosujących. Głosowały 34 osoby, 

z czego 17 osób były uprawnione do głosowania. Osoby uprawione to właściciele 

nieruchomości i mieszkańcy z tego terenu. 

Po przeprowadzeniu konsultacji inwestor, który właśnie tam realizuje zabudowę 

wystąpił z wnioskiem o to, żeby ulicę Burzową zamienić na Tęczową, konsekwencją 

tego byłoby przeniesienie ulicy Burzowej w miejsce Tęczowej. 

Po mimo przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy ulicy, która w wyniku głosowania 

uzyskała nazwę Wichrowe Wzgórza nadal czują się pokrzywdzeni, odbierałem różne 

telefony z oburzeniem czemu mieli by mieć taką nazwę i ponieważ tam jest tylko 

5 budynków mieszkalnych, więc wydaje się zasadne wyłączenie tej propozycji 

Wichrowe Wzgórza z tej wspólnej koncepcji nazewniczej w celu zaproszenia tych 

mieszkańców i przeprowadzenia uzgodnień indywidualnych tak, żeby wypracować 

nazwę, która ich zadowoli albo przynajmniej zaakceptują tą nazwę wszyscy z tych 

mieszkańców, stąd takie moje wnioski o zajęcie stanowiska.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Zgadzam się w zupełności z tym, co 

powiedział przed chwilą pan kierownik, bo jeżeli to mają być zjawiska atmosferyczne, 

co w Koninie nie mamy i bardzo dobrze, to skąd tu nagle wzięła się nazwa Wichrowe 

Wzgórza, tym bardziej, że jak wszyscy doskonale się orientują osiedle Grójec leży 

w dolinie rzeki Warty i ni stąd ni zowąd mamy wichrowe wzgórza. Jeżeli chcemy 

zachować tę tematykę, gdzie są zjawiska atmosferyczne, to zostawmy tylko ulicę 

Wichrową, jeśli są tam te wiatry, które można nazwać, ale myślę, że należy iść w tym 

kierunku, jak zaproponował pan kierownik, żeby zrobić spotkanie, tym bardziej, że na 

razie jest pięć rodzin i zaproponować im tę ulicę, bo by się zupełnie wyłamywała 

z tematyki tych pozostałych ulic.” 
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Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Odczytam 

stanowisko Komisji Praworządności w wyrażenia stanowiska dotyczącego wyboru 

koncepcji nazewniczej dla dróg w rejonie ulic: Grójecka, Laskówiecka, Strażacka. 

„1. Rekomenduje się przy przygotowywania projektów uchwał nadających drogom 

położonym w rejonie ulic: Grójecka, Laskówiecka, Strażacka, przyjmować nazwy 

wynikające z koncepcji nazewniczej nawiązującej do dynamicznych zjawisk 

pogodowych, wypracowanej podczas konsultacji w dniach od 15 czerwca 2022 r do 

4 lipca 2022 r. 

2. Wprowadza się, na wniosek właściciela  nieruchomości przyległych, zmianę 

w przyjętej koncepcji nazewniczej w ten sposób, że w miejsce ulicy Burzowej 

wprowadza się ulicę Tęczową i odwrotnie w miejsce ulicy Tęczowej wprowadza się 

ulicę Burzową. 

3. Wyłącza się z przyjętej koncepcji ulicę Wichrowe Wzgórza. 

4. Ostateczną wersję koncepcji przedstawia załącznik mapowy. 

5. Zaleca się dla ulicy oznaczonej na załączniku mapowym numerem 2, wybrać 

wspólnie z mieszkańcami propozycję nazwy akceptowalną dla wszystkich 

mieszkańców tej ulicy.” 

Takie jest proponowane stanowisko Komisji Praworządności.” 

Do stanowiska radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu Komisja Praworządności przyjęła stanowisko – 

7 radnych głosowało „za”. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczył: 

Przewodniczący 

Komisji Praworządności 

/-/ Maciej OSTROWSKI 

Protokołowała: 

J. Koszal 
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STANOWISKO NR 1 

KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zasadności uchylenia 

§ 1 pkt. 9 uchwały Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie 

z dnia  28 października 1992 roku w sprawie zmiany nazw ulic 

w mieście Koninie 

 

Na podstawie § 48 ust. 6  Statutu Miasta Konina, stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Statutu 

Miasta Konina (ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 8799 ze zmianami) Komisja 

Praworządności przyjmuje stanowisko: 

1. Należy uchylić § 1 pkt. 9 uchwały Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 28 

października 1992 roku w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Koninie, w 

brzmieniu: 

jednemu z placów na oś. Bema nadaje się nazwę „Pamięci Ofiar Katynia” 

 

 

                                                                                Przewodniczący 

                                                                               Komisji Praworządności 

 

                                                              /-/ Maciej Ostrowski 
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UZASADNIENIE 

DO STANOWISKA NR 1 

KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIASTA KONINA 

 

z dnia 18 października 2022 r. 
 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zasadności uchylenia 

§ 1 pkt. 9 uchwały Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 28 października 1992 

roku w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Koninie 

 

Po przeprowadzeniu kwerendy w dokumentacji geodezyjnej, wizji w terenie oraz 

rozmowach z mieszkańcami nie udało się zidentyfikować placu, któremu w 1992 r. 

nadano nazwę „Pamięci Ofiar Katynia”. Obecnie teren wzdłuż bloków położonych przy 

ulicy Józefa Bema jest użytkowany jako przydomowe ogródki oraz teren parkingowo-

garażowy poprzedzielany terenami zielonymi, nie tworzącymi zwartych placów. 

W terenie nie odnaleziono żadnej tablicy informacyjnej lub pamiątkowej. 

Przeprowadzono rozmowy z napotkanymi mieszkańcami osiedla i terenów sąsiednich, 

 w tym z administracją pobliskiej spółdzielni mieszkaniowej im. Gen Sikorskiego. 

Żaden z rozmówców nie potrafił wskazać gdzie taki plac miałby się znajdować.  

Należy również zauważyć, że 28 marca 2012 roku Rada Miasta Konina uchwałą Nr 338 

nadała nazwę „Skwer Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” terenowi położonemu przed 

Zespołem Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.  

W celu wprowadzenia do ewidencji miejscowości ulic i adresów nazwy placu „Pamięci 

Ofiar Katynia” konieczne byłoby doprecyzowanie przez Radę Miasta Konina lokalizacji 

i granic placu. Działanie takie byłoby jednak niezgodne z uchwałą Nr 426 Rady Miasta 

Konina z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa 

ulic, placów i innych obiektów miejskich położonych na terenie miasta Konina, która 

w § 3, ust. 1, pkt 4 wskazuje, że nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub 

być do nich podobne w sposób mogący wprowadzić w błąd przy ich stosowaniu. 

W związku z przytoczonymi wyżej okolicznościami Komisja Praworządności przyjęła 

stanowisko, że należy uchylić § 1 pkt. 9 uchwały Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 

28 października 1992 roku. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Praworządności 

 

/-/ Maciej Ostrowski 
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STANOWISKO NR 2 

KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wyboru koncepcji 

nazewniczej dla dróg w rejonie ulic: Grójecka, Laskówiecka, 

Strażacka 

 

Na podstawie § 48 ust. 6  Statutu Miasta Konina, stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Statutu 

Miasta Konina (ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 8799 ze zmianami) Komisja 

Praworządności przyjmuje stanowisko: 

 

1. Rekomenduje się przy przygotowywania projektów uchwał nadających drogom 

położonym w rejonie ulic: Grójecka, Laskówiecka, Strażacka, przyjmować nazwy 

wynikające z koncepcji nazewniczej nawiązującej do dynamicznych zjawisk 

pogodowych, wypracowanej podczas konsultacji w dniach od 15 czerwca 2022 r do 

4 lipca 2022 r. 

2. Wprowadza się, na wniosek właściciela  nieruchomości przyległych, zmianę 

w przyjętej koncepcji nazewniczej w ten sposób, że w miejsce ulicy Burzowej 

wprowadza się ulicę Tęczową i odwrotnie w miejsce ulicy Tęczowej wprowadza się 

ulicę Burzową. 

3. Wyłącza się z przyjętej koncepcji ulicę Wichrowe Wzgórza. 

4. Ostateczną wersję koncepcji przedstawia załącznik mapowy. 

5. Zaleca się dla ulicy oznaczonej na załączniku mapowym numerem 2, wybrać 

wspólnie z mieszkańcami propozycję nazwy akceptowalną dla wszystkich 

mieszkańców tej ulicy. 

 

 

                                                                                Przewodniczący 

                                                                               Komisji Praworządności 

 

                                                              /-/ Maciej Ostrowski 
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UZASADNIENIE 

DO STANOWISKA NR 2 

KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIASTA KONINA 

 

z dnia 18 października 2022 r. 
 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wyboru koncepcji nazewniczej dla 

dróg w rejonie ulic: Grójecka, Laskówiecka, Strażacka 

 

Do opracowania spójnej koncepcji nazewniczej zostali zaproszeni właściciele gruntów 

i mieszkańcy Konina z rejonu ulic Grójecka, Laskówiecka, Strażacka. 

W dniach od 15 czerwca 2022 r. 26 czerwca 2022 r. (data zakończenia została 

przesunięta  na wniosek zainteresowanych z 22 na 26 czerwca 2022 r.) mieszkańcy 

mogli składać swoje propozycje koncepcji nazewniczej dla wskazanych ulic. W okresie 

od 27 czerwca 2022 r. do 4 lipca 2022 r. odbyło się głosowanie nad wybranymi 

propozycjami nazw z wykorzystaniem miejskiej platformy internetowej. 

Największą ilość głosów otrzymała propozycja określająca nazwy ulic: 1. Deszczowa, 2. 

Wichrowe Wzgórza, 3. Burzowa, 4. Gradowa, 5. Śnieżna, 6. Tęczowa, o przebiegu 

zgodnym z załączoną mapą. 

Już po zakończeniu konsultacji inwestor budujący szereg domów jednorodzinnych 

przy ulicy objętej koncepcjami (ulica Burzowa - według koncepcji, która uzyskała 

największą liczbę głosów ) zawnioskował o zmianę tej koncepcji, w ten sposób by 

w miejsce ulicy Burzowej wstawić ulicę Tęczową. Ponieważ zarówno ulica Burzowa jak 

i ulica Tęczowa są do tej pory niezamieszkałe Komisja Praworządności przychyliła się 

do wniosku Inwestora wprowadzając zmianę w przyjętej koncepcji. 

Pomimo przeprowadzonych konsultacji, wybór nazwy zamieszkałej ulicy oznaczonej 

na mapie numerem 2 (budynki posiadają numery porządkowe 14d, 14E, 14f, 14g, 14H 

przypisane do ulicy Grójeckiej) nadal wzbudza wśród jej mieszkańców emocje.  

W związku z powyższym zaleca się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami tego 

odcinka ulicy w celu wyboru nazwy dla nich akceptowalnej. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Praworządności 

 

/-/ Maciej Ostrowski 
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Załącznik nr 1 

do Stanowiska nr 2 

Komisji Praworządności 

z dnia 18 października 2022 r. 

 

Mapa przebiegu planowanych ulic objętych koncepcją nazewniczą 

 
Wykaz ulic przyjętych w ramach koncepcji: 

1. Deszczowa 

2. wyłączona z koncepcji 

3. Tęczowa 

4. Gradowa 

5. Śnieżna 

6. Burzowa 
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