
UCHWAŁA NR  XLIII/532/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 28 września 2017 r. 
 

w sprawie zmiany w części uchwał nadających nazwy ulicom 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.), art. 1 ust. 1 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. 1. W uchwale nr XXXVI/92/69 Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 

 21 lutego 1969 roku w sprawie ustalenia nazw nowo powstałych ulic na terenie 
 miasta Kalisza w § 1 w pkt 3 odnośnie nadania nazwy „ulica Czołgistów” 
 zdanie trzecie:  

 „Uzasadnienie jej nazwy wiąże się z momentem wyzwolenia Kalisza przez 
 Armię Radziecką w 1945 r. oraz kierunkiem uderzenia, które rozwijało się  
 od ul. 23 Stycznia, w rejonie której usytuowana jest proponowana ulica.” 
 zastępuje się zdaniami: 
 „Nadanie tej nazwy uzasadnia fakt, iż wiąże się tematycznie z pozostałymi 
 nazwami ulic w tym rejonie upamiętniających żołnierzy służących w różnych 
 rodzajach wojsk lądowych. Przebieg drogi przedstawiono na mapie stanowiącej 
 załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.”   

2. W uchwale nr XXXII/97/72 Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia  
 5 września 1972 r. w sprawie ustalenia nazwy nowo powstałej ulicy na terenie 
 miasta Kalisza w § 1 odnośnie nadania nazwy „ulica Artylerzystów” zdanie 
 trzecie: 

 „Ulic ę nazywa się „Ulic ą Artylerzystów” dla upamiętnienia wyzwolenia Kalisza 
 przez Armię Radziecką w 1945 r.”  
 zastępuje się zdaniami: 
 „Nadanie tej nazwy uzasadnia fakt, iż wiąże się tematycznie z pozostałymi 
 nazwami ulic w tym rejonie upamiętniających żołnierzy służących w różnych 
 rodzajach wojsk lądowych. Przebieg drogi przedstawiono na mapie stanowiącej 
 załącznik nr 2 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 XLIII/532/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 28 września 2017 r. 
 

w sprawie zmiany w części uchwał nadających nazwy ulicom 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 w części treści uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta 
Kalisza. 
 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów 
i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać 
osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój 
totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.  
 
Instytut Pamięci Narodowej określił i opublikował kategorię „nazw wieloznacznych 
bądź niosących pozytywne treści, które w okresie komunizmu były fałszywie 
interpretowane w oficjalnej propagandzie bądź w uzasadnieniach do uchwał o ich 
nadaniu.” W celu sprecyzowania treści uchwał w sposób niebudzący wątpliwości 
w zakresie rozumienia przedmiotu upamiętnienia, tak aby nie podlegał on normom 
art. 1 powołanej ustawy Prezydent Miasta Kalisza wywołuje niniejszą uchwałę.  
 
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.   
 
 
                     Prezydent  
                            Miasta Kalisza 
              /.../ 

Grzegorz Sapiński  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


