
DRUK NR 613 

Projekt 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia             2021 roku 

w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia  

z ulicami Zakole i 11 Listopada 

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 rondu (skrzyżowaniu o ruchu okrężnym) u zbiegu ulic: Wyzwolenia  

z ulicami Zakole i 11 Listopada, położonemu na działkach ewidencyjnych, 

oznaczonych w katastrze nieruchomości – Miasto Konin – obręb Glinka – 

numerami: 36/156, 36/163, 38/2, 39/1, 72/62, 72/65 i 72/67, nazwę „Przy Młynie”. 

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: 

J. Ignaczak 

  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia            2021 roku 

w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia  

z ulicami Zakole i 11 Listopada 

W okresie od 17 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., na podstawie Zarządzenia Nr 

92/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących nadania nazw 

rondom i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina oraz Zarządzenia Nr 

96/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającego 

Zarządzenie Nr 92/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 maja 2021 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących 

nadania nazw rondom i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina, 

przeprowadzone zostały z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące nadania 

nazw rondom i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina. 

W wyniku głosowania na nazwę ronda usytuowanego na skrzyżowaniu ulicy 

Wyzwolenia z ulicami Zakole i 11 Listopada oddano łącznie 719 głosów. Największą 

liczbę głosów tj. 256 oddano na nazwę „Przy Młynie”, co stanowi 35,61 % wszystkich 

głosów. 

Nazwa „Przy Młynie” dla wielu mieszkańców jest jednoznacznym nawiązaniem do 

funkcjonującej od drugiej połowy lat 80-ch XX wieku nazwy tego rejonu miasta, która 

to nazwa wywodzi się od nazwy, funkcjonującego do dziś, pobliskiego sklepu. 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 

  



Załącznik  

do Uchwały Nr…..  

Rady Miasta Konina 

z dnia ……. 2021 roku 
 

 

 

(źródło: http://geoportal.kosit.konin.eu/) 

 

 

Szkic orientacyjny 

 

rondo „Przy Młynie” 

http://geoportal.kosit.konin.eu/
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