
DRUK NR 444 

Projekt 

Uchwała Nr 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej 

w Koninie. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się ulicy położonej w Koninie, w obrębie Grójec o przebiegu ustalonym w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wyznaczonym przez część 

działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 119/14 nazwę 

„Złota” 

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 

Opiniował radca prawny  

Jacek Ignaczak 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej 

w Koninie. 

Nowo projektowana ulica stanowi w świetle Uchwały nr 729 Rady Miasta Konina 

z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Laskówiec – ul. Grójecka, 

w prawobrzeżnej części miasta, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego nr 90, poz. 2264 z dnia 24 czerwca 2002 r., drogę publiczną klasy drogi 

dojazdowej i obsługiwać będzie położone wzdłuż nich tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

Nadanie nazwy tej ulicy umożliwi prawidłową numerację porządkową budynków 

powstających na nieruchomościach do niej przylegających. 

Wobec faktu, że kwestia nadania nazwy ulicy jest ważna, w szczególności dla 

właścicieli nieruchomości przyległych, stąd zasadne było poinformowanie ich o zamiarze 

podjęcia przez Radę Miasta Konina uchwały o nadaniu nazwy tej ulicy oraz wybranie 

wspólnie z nimi takiej nazwy, która spotka się z akceptacją społeczności lokalnej.  

Niniejsza uchwała odzwierciedla wynik przeprowadzonych konsultacji. 

 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 


