
DRUK NR 630 

Projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……….. 2021 roku 

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym  

ulicom publicznym 

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. Nadaje się nazwy nowo projektowanym ulicom, o przebiegu wyznaczonym przez 

działki ewidencyjne, oznaczone w katastrze nieruchomości – Miasto Konin – 

obręb Międzylesie – numerami:  

1) 123/6, 124/21, 125/15 – „Żubrowa”, 

2) 114/4, 115/18, 115/10, 115/3, 116/1, 117/1, 118/1 – „Niedźwiedzia”, 

3) 126/22, 125/13, 124/11, 119/2-część, 115/9, 115/14, 115/34-część – 

„Zwierzyniecka”, 

4) 184/14 – „Królicza”, 

5) 184/12 – „Zajęcza”’, 

6) 184/16, 67/4 – „Jeżowa”. 

2. Lokalizację ulic przedstawiają załączniki graficzne do uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

§ 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. 

 

Opiniował radca prawny: 

J. Ignaczak 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR … 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia …………. 2021 roku 

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym  

ulicom publicznym 

Nowo projektowane ulice stanowią, w świetle Uchwały Nr 314 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu Międzylesie – Zachód, 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 

2014 r., poz. 2917, część dróg publicznych klasy drogi lokalnej oraz dojazdowej  

i obsługiwać będą położone wzdłuż nich tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową. 

Proponowane nazwy ulic nawiązują do nazwy obrębu „Międzylesie” i pochodzą od nazw 

zwierząt, a w szerszej perspektywie nawiązują do ochrony przyrody i klimatu. 

Nadanie nazw tym odcinkom dróg wynika z konieczności ustalenia nowych numerów 

porządkowych budynkom coraz liczniej powstającym w obrębie Międzylesie. Podjęcie 

uchwały w tym zakresie umożliwi prawidłową numerację porządkową budynków 

związaną z prowadzonymi i planowanymi inwestycjami budowlanymi w obszarze 

budownictwa jednorodzinnego. 

Konsekwencją niniejszej uchwały jest obowiązek dokonania zmiany w numeracji 

porządkowej budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie nowo nazywanych ulic. Łącznie 

zmianą adresów objętych będzie 14 budynków. 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 


