
DRUK NR 646 

Projekt 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia            2021 r. 

w sprawie nadania nazwy nowemu wiaduktowi w Koninie 

w przedłużeniu ulicy Wyzwolenia. 

 

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 2021 r. poz. 1372) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się wiaduktowi, usytuowanemu nad torami w przedłużeniu ulicy 

Wyzwolenia, na działkach ewidencyjnych oznaczonych w katastrze nieruchomości - 

Miasto Konin – obręb Niesłusz numerami: 114/1, 115/1 i 120 oraz Miasto Konin – 

obręb  Glinka numerami: 36/154 i 49/12 nazwę: „Gabriela Narutowicza” 

2. Lokalizację wiaduktu 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 … 

RADY MIASTA KONINA 

 

z dnia           2021 r. 

 

w sprawie nadania nazwy nowemu wiaduktowi w Koninie w przedłużeniu 

ulicy Wyzwolenia. 

Proponowany patron nowo powstałego wiaduktu, to pierwszy Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., postać godna 

uczczenia w formie nadania jego imienia dużemu obiektowi drogowemu w mieście 

Koninie.  

Poniżej krótka nota biograficzna. 

Gabriel Narutowicz (1865 - 1922) 

Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Narutowicz. Urodził się w Telszach w 1865 r., 

zmarł w 1922 r. w Warszawie. W latach 1887–1891 studiował na Politechnice 

w Zurychu, w Szwajcarii.  

Za zaangażowanie w pomoc polskim studentom ściganym przez carat, miał zakaz 

wjazdu do Polski na teren zaboru rosyjskiego. Od 1907 r. profesor Katedry 

Budownictwa Wodnego na Politechnice w Zurychu. Hydrotechnik i elektryk 

o światowej renomie. Kierował budową elektrowni wodnych w Europie Zachodniej. 

Bezpartyjny, politycznie zbliżony do idei Józefa Piłsudskiego. W 1919 r.  

na zaproszenie rządu polskiego przybywa do Polski. Od 23 czerwca 1920 r. minister 

robót publicznych, od 28.06.1922 r. minister spraw zagranicznych. W dniu 09.12.1922 

r. pokonując czterech kontrkandydatów został wybrany przez Zgromadzenie 

Narodowe Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dnia 16.12.1922 r. zastrzelony przez artystę malarza Eligiusza Niewiadomskiego 

podczas zwiedzania wystawy w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 

w Warszawie. 

 

 

              Radny Miasta Konina 

  

                                                                                                    /-/ Tomasz Andrzej Nowak 

 


