
Projekt 

DRUK Nr 872 

UCHWAŁA NR ... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie wykreślenia nazwy nieistniejącego placu w Koninie. 

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) – 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

W § 1 Uchwały Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 28 października 1992 roku  

w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Koninie, wykreśla się pkt 9, w brzmieniu: 

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

§ 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 30 listopada 2022 r. 

w sprawie wykreślenia nazwy nieistniejącego placu w Koninie 

W oparciu o uchwałę Nr 209 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 28 października 1992 

roku w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Koninie jednemu z placów na oś Bema 

nadana została nazwa „Pamięci Ofiar Katynia”.  

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.  



Podjęcie uchwały nie wiąże się ze skutkami społecznymi, gospodarczymi czy 

finansowymi albowiem uchwała potwierdza tylko istniejący stan rzeczy. 

 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 

 


