
UCHWAŁA  NR  LII/696/2018  

RADY  MIASTA  KALISZA 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie nadania nazw drogom 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. 1.  Nadaje się wydzielonej drodze lokalnej łączącej istniejącą ul. Rodową                                    
 z istniejącą ul. Słowiańską nazwę ul. Dalmacka, której przebieg przedstawiono 
 na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.  

2.  Nadaje się wydzielonej drodze lokalnej równoległej do istniejącej ul. Rodowej
 i biegnącej do skrzyżowania z istniejącą ul. Egipską nazwę ul. Połabska, której
 przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. 
3. Nadaje się wydzielonej drodze lokalnej równoległej do istniejącej                      
 ul. Słowiańskiej i biegnącej do skrzyżowania z istniejącą ul. Egipską nazwę     
 ul. Fenicka, której przebieg przedstawiono  na mapie stanowiącej załącznik                                                
 nr 3 do 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 Miasta Kalisza 
            /…/ 
    Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

DO  UCHWAŁY  NR LII/696/2018  

RADY  MIASTA  KALISZA  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza. 
 
Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazw trzem drogom, które 
powstały w wyniku realizacji podziałów nieruchomości dokonywanych zgodnie            
z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Celtycka – Słowiańska” 
zatwierdzonego uchwałą nr XIX/283//2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 
2008 roku (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2009 r. nr 84, poz. 1192). Nazwę „ul. Połabska” 
zaproponowała Rada Osiedla Piwonice pismem z dnia 7 kwietnia 2017 roku. Nazwy 
„ul. Dalmacka” i „ul. Fenicka” zostały zaproponowane wnioskiem z dnia 19 grudnia 
2016 roku przez grupę mieszkańców, których posesje położone są bezpośrednio wzdłuż 
dróg planowanych do nazwania. Opinią nr 0012.3.341.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku 
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta 
Kalisza zaopiniowała pozytywnie wyżej wymienione propozycje nazw. Zaproponowane 
nazwy wpisują się tematycznie w istniejące, historyczne nazwy na tym terenie.      
 

Nazwa Dalmacka pochodzi od Dalmacji, starożytnej krainy historycznej w Chorwacji, 
Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze na wschodnim wybrzeżu Adriatyku, 
zamieszkiwanej w starożytności przez plemiona między innymi Dalmatów (od których 
pochodzi nazwa regionu). Rozciąga się wzdłuż wybrzeża od wyspy Pag na północy,     
aż po Zatokę Kotorską na południu, tworząc pas o szerokości 50 km i długości około 
400 km. Obejmuje około 1000 przybrzeżnych wysp.  
 

Nazwa Połabska pochodzi od Słowian połabskich. Połabianie to jedna z grup Słowian 
wchodząca w skład plemion zachodniosłowiańskich z grupy plemion lechickich, 
zamieszkujące od VI wieku ziemie między Morzem Bałtyckim, Łabą, Hawelą i Odrą. 
Od wschodu graniczyli z Lubuszanami i Pomorzanami, od zachodu z Sasami                  
i Turyngami, od południa zaś z plemionami czeskimi.  
 

Nazwa Fenicka pochodzi od Fenicji, starożytnej krainy historycznej na wschodnim 
wybrzeżu Morza Śródziemnego, obejmująca tereny dzisiejszego Libanu, zachodniej 
Syrii i północnego Izraela. Górzysty kraj ciągnął się wzdłuż wybrzeża z północy na 
południe na długości 200 – 320 km i szerokości 10 – 50 km. Przyjmuje się,                   
iż Fenicjanie zamieszkiwali te tereny już w III tysiącleciu p.n.e. rozwijając się głównie 
w takich dziedzinach jak żegluga i kupiectwo.   
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi (…) 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


