
UCHWAŁA NR XLIX/643/2018  

RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 1 marca 2018 r.  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek 
pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza. 

 
 
         Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 73 ust. 1 i 2 uchwały 
Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967) uchwala 
się, co następuje:  

 
§ 1. W  uchwale Nr V/42/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 1999 r. 
w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie 
miasta Kalisza (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 Osiedle „Śródmieście I” wyrazy: „ul. Fryderyka Chopina 
(parzyste nr 2 – 22 i nieparzyste 1 – 23a)” zastępuje się wyrazami: 
„ul. Fryderyka Chopina (parzyste nr 2 – 22 i nieparzyste 1 – 23b)”; po 
wyrazach: „ul. Nowy Rynek” dodaje się wyrazy: „ul. Park Miejski”; wyrazy: 
„ul. Stawiszyńska (parzyste nr 2 – 30)” zastępuje się wyrazami: 
„ul. Stawiszyńska (parzyste nr 2 – 28a)”, 

2) w załączniku Nr 2 Osiedle „Śródmieście II” wyrazy: „ul. Bolesława 
Rumińskiego” zastępuje się wyrazami: „ul. Zacisze”, 

3) w załączniku Nr 4 Osiedle „Zagorzynek” wyrazy: „ul. Dworcowa (parzyste 
nr 18 – 20)” zastępuje się wyrazami: „ul. Dworcowa (parzyste nr 2c – 2d, 
18 – 20)”; wyrazy: „ul. Torowa (nieparzyste nr 1 – 101 i parzyste nr 2 – 12)” 
zastępuje się wyrazami: „ul. Torowa (nieparzyste nr 1 – 101a i parzyste 
nr 2 – 12)”, 

4) w załączniku Nr 6 Osiedle „XXV- Lecia” wyrazy: „ul. Dworcowa (nieparzyste 
– teren niezabudowany)” zastępuje się wyrazami: „ul. Dworcowa (nieparzyste – 
teren niezabudowany i parzyste nr 2 – 2b)”, 

5) w załączniku Nr 7 Osiedle „Kaliniec” wyrazy: „ul. Górnośląska (nieparzyste 
nr 37a, 39 – 65, 67a)” zastępuje się wyrazami: „ul. Górnośląska (nieparzyste 
nr 37a – 65, 67a)”,  

6) w załączniku Nr 9 Osiedle „Majków” wyrazy: „ul. Józefa Koszutskiego” 
zastępuje się wyrazami: „ul. Władysława Reymonta”; wyrazy: „ul. Józefa 
Piłsudskiego (nieparzyste nr 65 – 169 i parzyste nr 60 – 168)” zastępuje się 
wyrazami: „ul. Józefa Piłsudskiego (nieparzyste nr 27 – 37)”; wyrazy: 
„ul. Leona Kruczkowskiego” zastępuje się wyrazami: „ul. Gen. Ryszarda 
Kuklińskiego”; wyrazy: „ul. Lucjana Szenwalda” zastępuje się wyrazami: 
„ul. Cypriana Kamila Norwida”, 

7) w załączniku Nr 10 Osiedle „Chmielnik” wyrazy: „ul. Warszawska (parzyste 
nr 2 – 88)” zastępuje się wyrazami: „ul. Warszawska (parzyste nr 2 – 88a)”, 



8) w załączniku Nr 11 Osiedle „Tyniec” wyrazy: „ul. Stefana Dybowskiego” 
zastępuje się wyrazami: „ul. Benedykta Dybowskiego”, 

9) w załączniku Nr 14 Osiedle „Ogrody” wyrazy: „ul. Józefa Piłsudskiego 
(nieparzyste nr 1 – 35 i parzyste nr 2 – 32)” zastępuje się wyrazami: „ul. Józefa 
Piłsudskiego (nieparzyste nr 1 – 9 i parzyste nr 2 – 30)”, 

10)  w załączniku Nr 15 Osiedle „Piskorzewie” wyrazy: „ul. Józefa Piłsudskiego 
(nieparzyste nr 37 – 63 i parzyste nr 34 – 58)” zastępuje się wyrazami: 
„ul. Józefa Piłsudskiego (nieparzyste nr 11 – 25 i parzyste nr 32 – 46)”, 

11)  w załączniku Nr 16 Osiedle „Piwonice” przed wyrazami: „ul. Aleksandryjska” 
dodaje się wyrazy: „ul. Achajska”; po wyrazach: „ul. Dacka” dodaje się 
wyrazy: „ul. Egipska”; po wyrazach: „ul. Gotów” dodaje się wyrazy: 
„ul. Książęca”, „ul. Latyńska”, „ul. Lechicka”, 

12)  w załączniku Nr 18 Osiedle „Asnyka” po wyrazach: „ul. Skalmierzycka 
(nieparzyste nr 33 – 81 i parzyste nr 12 – 22)” dodaje się wyrazy: „ul. Szlak 
Bursztynowy (nieparzyste nr 1 – 3)”, 

13)  w załączniku Nr 19 Osiedle „Rypinek” wyrazy: „ul. Parafialna” zastępuje się 
wyrazami: „ul. Ks. Bolesława Stefaniaka”; po wyrazach: „ul. Sylwiusza” 
dodaje się wyrazy: „ul. Szlak Bursztynowy (nieparzyste nr 5 – 11)”, 

14)  w załączniku Nr 20 Osiedle „Korczak” po wyrazach: „Al. Wojska Polskiego 
(parzyste nr 102 – 106)” dodaje się wyrazy: „ul. Batalionu Parasol”;  

15)  w załączniku Nr 21 Osiedle „Dobro” wyrazy: „ul. Korczak (nieparzyste 
nr 31 – 111 i parzyste nr 42 – 118)” zastępuje się wyrazami: „ul. Korczak 
(nieparzyste nr 33 – 111 i parzyste nr 44 – 118)”,  

16)  w załączniku Nr 22 Osiedle „Dobrzec P” wyrazy: „Al. Wojska Polskiego 
(parzyste nr 2 – 62 i nieparzyste 1 – 43)” zastępuje się wyrazami: „Al. Wojska 
Polskiego (parzyste nr 2 – 62b i nieparzyste 1 – 43)”; wyrazy: „ul. Hanki 
Sawickiej (parzyste)” zastępuje się wyrazami: „ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego (parzyste)”; wyrazy: „ul. Marii Koszutskiej” zastępuje się 
wyrazami: „ul. Gustawa Arnolda Fibigera”, 

17)  w załączniku Nr 23 Osiedle „Dobrzec W” wyrazy: „ul. Hanki Sawickiej 
(nieparzyste)” zastępuje się wyrazami: „ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
(nieparzyste)”, 

18)  w załączniku Nr 24 Sołectwo „Sulisławice” po wyrazach: „ul. Celtycka 
(nieparzyste nr 125 – 197 i parzyste nr 92 – 196)” dodaje się wyrazy: 
„ul. Cisowa”; po wyrazach: „ul. Gen. Mieczysława Smorawińskiego” dodaje 
się wyrazy: „ul. Gen. Stefana Rostworowskiego”; po wyrazach: 
„ul. Lechosławska” dodaje się wyrazy: „ul. Leszczynowa”.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza oraz 
w siedzibach osiedli i sołectw. 

    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
    Andrzej Plichta 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XLIX/643/2018  

RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 1 marca 2018 r.  

 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek 
pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza. 

 
Uchwałą Nr V/42/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 1999 r. (ze 

zm.) utworzono na terenie Kalisza 26 jednostek pomocniczych, w tym 23 osiedla 
i 3 sołectwa; ich liczba oraz nazwy nie ulegają zmianie. 

Zmiany ujęte w załączniku do niniejszej uchwały dotyczą powstawania nowych 
ulic oraz przyporządkowania nieruchomościom kolejnych numerów porządkowych, co 
uwzględniono w poszczególnych jednostkach pomocniczych, na podstawie pisma 
nr WGK.6625.2.2018 z dnia 30.01.2018 r. Zostały one poprzedzone szczegółową 
analizą bazy danych „Ewidencji miejscowości, ulic i adresów Miasta Kalisza” 
prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza.  

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic poszczególnych jednostek 
pomocniczych Miasta. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

           Prezydent 
       Miasta Kalisza 

   /…/ 
Grzegorz Sapiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


