
UCHWAŁA  NR  LX/804/2018 

RADY  MIASTA  KALISZA 
z dnia 25 października 2018 r. 

 
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. 1.  Nadaje się wydzielonej drodze wewnętrznej łączącej istniejącą ul. Sosnową                                    
 z istniejącą ul. Brzozową nazwę ul. Jaworowa, której przebieg przedstawiono 
 na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.  

2.  Nadaje się wydzielonej drodze wewnętrznej łączącej istniejącą ul. Sosnową
 z istniejącą ul. Brzozową nazwę ul. Wiązowa, której przebieg przedstawiono  
 na mapie stanowiącej załącznik nr 2 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  LX/804/2018  
RADY  MIASTA  KALISZA  

z dnia 25 października 2018 r.  
 

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza. 
 
Właściciele dwóch dróg wewnętrznych, stanowiących działki nr 51/22 i 51/31,              
w obrębie ewidencyjnym 012 Chmielnik, które powstały w wyniku podziału 
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Brzozowej 3, pismem z dnia 28 lutego 
2018 roku wnieśli  o nadanie im nazw. Jednocześnie w piśmie zaproponowali nazwy 
„ul. Magnoliowa” i „Wiązowa”.  
 
Pismem z dnia 14 maja 2018 roku Rada Osiedla Chmielnik zaakceptowała 
proponowaną nazwę „ul. Wi ązowa”, lecz dla drugiej drogi wewnętrznej Rada podała 
własną propozycję „ul. Jaworowa” . Propozycja Rady Osiedla Chmielnik została 
zaakceptowana przez właścicieli dróg wewnętrznych pismem z dnia 7 czerwca        
2018 roku, wyrażającym jednocześnie zgodę na nadanie nazw przedmiotowym drogom.  
 
Nowe drogi położone są na terenie osiedla Chmielnik w otoczeniu terenów 
mieszkaniowych. W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
„Chmielnik” – część południowa” (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 806 z dnia 15 marca 
2004 roku) tereny te zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej. Przedmiotowe drogi wewnętrzne 
łączą istniejące drogi publiczne ul. Sosnową i ul. Brzozową i obsługują działki 
budowlane. Proponowane nazwy wpisują się tematycznie w istniejące, przyrodnicze 
nazwy na tym terenie, związane w szczególności z nazwami drzew.  
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) 
(…). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 
 
                   Prezydent 
               Miasta Kalisza 
                         /.../ 

Grzegorz Sapiński 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 


