
UCHWAŁA NR  XXXVIII/483/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 18 maja 2017 r. 
 

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 744) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Stefana Dybowskiego”, położoną na 
terenie Osiedla Tyniec, na nazwę „Benedykta Dybowskiego”. 
2. Położenie ulicy wymienionej w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

                Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 
           /…/ 
    Andrzej Plichta 

 
 

 
 
 
 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR   XXXVIII/483/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 18 maja 2017 r. 
 

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza. 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) zachodzi 
konieczność zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza. 
 
Mieszkańcy Osiedla Tyniec dla zmienianej ulicy zaproponowali nazwę „Benedykta 
Dybowskiego”. Rada Osiedla Tyniec podejmując stosowną uchwałę poparła złożoną 
propozycję. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady 
Miejskiej Kalisza zaopiniowała pozytywnie proponowaną nazwę.   
 
Benedykt Dybowski – urodził się w guberni mińskiej w 1833 roku w rodzinie polskiej 
szlachty pochodzącej z Wielkopolski. Studiował medycynę, nauki przyrodnicze, 
paleontologię na uniwersytetach w Dorpacie, Wrocławiu i Berlinie. Tytuł doktorski 
uzyskał przedstawiając wyniki badań nad rybami Inflant. Był komisarzem 
powstańczego Rządu Narodowego na Litwę oraz Białoruś. Aresztowany w roku 1864 
został skazany na śmierć. Dzięki wstawiennictwu zoologów niemieckich kara śmierci 
została zmieniona na 12 lat zesłania na Syberię. Zbierał materiały faunistyczne najpierw 
w pobliżu miejscowości Czyta, później na zboczach gór Jabłonowych. Razem 
z Wiktorem Godlewskim, zamieszkał nad Bajkałem i w bardzo ciężkich warunkach, 
często przy 40-stopniowym mrozie, z pomocą własnoręcznie sporządzonych narzędzi 
rozpoczął badanie fauny tego jeziora. Odkrył 400 gatunków zwierząt zamieszkujących 
Bajkał i napisał o tym jeziorze 40 prac naukowych. W roku 1868 roku uczestniczył 
w ekspedycji generała Skałkowa do Kraju Amurskiego, Usuryjskiego i Nadmorskiego 
oraz przez sześć lat przebywał na Kamczatce (1879-1885). Dzięki staraniom 
Towarzystwa Geograficznego i Akademii Nauk w Petersburgu w roku 1876 uzyskał 
pozwolenie na powrót do kraju. Z części ogromnych zbiorów Dybowskiego powstało 
muzeum zoologiczne na Uniwersytecie Lwowskim. Zbiory przyrodnicze, 
antropologiczne i etnograficzne znajdują się także w muzeach Warszawy, Kijowa, 
Moskwy i Irkucka. W 1883 objął katedrę zoologii Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie 
pracował do emerytury w 1906 roku. Zmarł we Lwowie w 1930 roku.  
Odkrył 116 gatunków skorupiaków, 30 gatunków mięczaków, 18 gatunków ryb a także 
nowy podgatunek jelenia, dziś nazywany jego imieniem. Ponad sto gatunków zwierząt 
i roślin nazwano imieniem Dybowskiego, ponadto jego imię nosi kilka stacji 
naukowych, jedna z wysp archipelagu Komandorów a także szczyt i łańcuch górski na 
Kamczatce. Został odznaczony Złotym Medalem Cesarskiego Rosyjskiego 
Towarzystwa Geograficznego oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Był członkiem wielu towarzystw naukowych.            
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 744) obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, 



upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub 
inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego (…) zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej 
wejścia w życie.  
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) 
(…).  
 
W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
       /…/ 

         Barbara Gmerek 
         Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  


