UCHWAŁA Nr 91
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym
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 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Konina uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Nadaje się nazwy nowo projektowanym ulicom, o przebiegu wyznaczonym przez działki
gruntu położone w Koninie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków - obręb Wilków numerami:
a) 1741 – „Krucza”,
b) 1624 – „Jaskółcza”,
c) 1612 i 1625 – „Drozdowa”,
d) 1548/2, 1635 i 1775 – „Bielikowa”,
e) 1845 – „Ibisowa”,
f) 1636, 1847, 1694, 1586, 1130/8, 1131/7, 1132/7, 1691, 1687/4, 915/3, 916/2, 917/4
i 1727 – „Jastrzębia”,
g) 1550, 969/6, 968/4, 866/8, 1667, 1673/1, 871/6, 872/6, 873/6 i 1714 – „Żurawia”,
h) 1568, 969/7 i 1130/6 – „Bogatkowa”,
i) 1668 – „Sikorkowa”,
j) 1674, 1688, 871/7 i 915/1 – „Gołębia”,
k) 1682 i 1132/11 – „Sowia”,
2. Lokalizację ulic 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
/-/ Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 91
Rady Miasta Konina
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie.
Nowo projektowane ulice stanowią, w świetle uchwały nr 759 Rady Miasta Konina
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3, zatwierdzonym uchwałą Rady
Miasta Konina nr 759 z dnia 26 marca 2014 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2014 r., poz. 2917, drogi publiczne klasy drogi
lokalnej oraz dojazdowej i obsługiwać będą położone wzdłuż nich tereny przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
Nadanie nazw tym ulicom umożliwi prawidłową numerację porządkową budynków
powstających na nieruchomościach do nich przylegających.
Nazwy zaproponowane dla ulic położonych w obszarze powstającej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nawiązują tematycznie do przyjętego dla
położonego w bezpośrednim sąsiedztwie „nazewnictwa ptaków” (Słowicza, Kanarkowa,
Skowronkowa, Czyżykowa).

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

