UCHWAŁA Nr 128
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca
2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy 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.
Uchyla się Uchwałę Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany
nazwy ulicy w Koninie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2019 r. poz. 3771).
§ 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 128
Rady Miasta Konina
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie.
Przedstawiona uchwała uchylająca Uchwałę Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia
27 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie ma na celu przywrócenie
dotychczasowego nazewnictwa ulicy ze względu na wysokie koszty jakie by niosło za sobą
wprowadzenie zmian.
W dniu 27 marca 2019 roku Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 95
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia
2019 r. pod pozycją 3771.
W okresie od podjęcia uchwały do czasu publikacji do Urzędu Miasta Konina
wpłynęły, drogą telefoniczną, sprzeciwy od przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą zlokalizowaną przy ulicy Szarych Szeregów na odcinku objętym zmianą nazwy.
Przedsiębiorcy zgłosili zarzut, że wprowadzona zmiana nazwy ulicy związana jest
z wysokimi kosztami jakie muszą w związku z tym ponieść, a czas wprowadzenia zmian jest
zbyt krótki. Wprowadzona uchwała nie uwzględniła wysokich kosztów zmiany nazwy ulicy
(związanych z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej), w tym m.in. kosztów
wynikających z konieczności zmiany umów i wysokimi opłatami z takimi zmianami
związanymi. Ponadto niektóre przepisy ustaw (m.in. podatkowych) ustalają terminy
wykonania obowiązku zmiany dokumentów, z reguły dość krótki (często opatrzony
sankcjami z tytułu niedopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym czasie).
Z uwagi na fakt, że sprawy nazewnictwa ulic i placów należą do wyłącznej
właściwości rady gminy, Prezydent Miasta Konina przekazał projekt uchwały, przywracający
dotychczasowy stan rzeczy, pod ponowną rozwagę Rady Miasta Konina.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

