
UCHWAŁA  NR  X/154/2019 

RADY  MIASTA  KALISZA 
z dnia 30 maja 2019 r. 

 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca  
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się,    
co następuje: 
  
§ 1. Nadaje się wydzielonej drodze wewnętrznej stanowiącej drogę dojazdową            
do istniejącej ul. Warszawskiej oraz łączącej z nią nowo powstające drogi na Osiedlu 
Tyniec nazwę ul. Rodzinna. Przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
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 
           /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz  
 
 



UZASADNIENIE 
DO  UCHWAŁY  NR  X/154/2019  

RADY  MIASTA  KALISZA  
z dnia 30 maja 2019 r.  

 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza. 

 
Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy drodze wewnętrznej  
składającej się z działek nr 35/9, 44/10, 44/11 i 44/12, w obrębie ewidencyjnym        
028 Tyniec, które powstały w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu 
przy ul. Warszawskiej 63a. Właściciel drogi wewnętrznej w notatce z dnia 24 września 
2018 roku wyraził zgodę na nadanie nazwy. Pismem z dnia 9 listopada 2018 roku 
właściciel zaproponował nazwę „ul. Rodzinna”.  
 
Propozycja właściciela drogi została zaakceptowana przez Komisję Prawa, Porządku 
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza opinią                         
nr 0012.4.41.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku.  
 
Nowa droga położona jest na terenie osiedla Tyniec w otoczeniu terenów 
mieszkaniowych. Przedmiotowa droga wewnętrzna obsługiwać będzie inwestycję 
prowadzoną przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz będzie łączyć 
istniejącą drogę publiczną ul. Warszawską i drogi powstające w wyniku realizacji 
ustaleń obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”.  
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) (…). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 
         Prezydent 
    Miasta Kalisza 

 /…/ 
Krystian Kinastowski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


