
UCHWAŁA  NR XII/169/2019  

RADY  MIASTA  KALISZA 
z dnia 27 czerwca 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 (t. j. 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. 1.  Nadaje się drodze wewnętrznej powstałej w wyniku podziału nieruchomości
 położonej w Kaliszu przy ul. Świętego Michała 5 nazwę ul. Pszczela.  

2.  Lokalizację drogi 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 XII/169/2019  

RADY  MIASTA  KALISZA  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza 
 
                                                                                                                                                                       
Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy drodze wewnętrznej, 
która powstała w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy                
ul. Świętego Michała 5. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej przez Radę Miasta zgodnie 
z obowiązującymi obecnie przepisami wymaga zgody jej właściciela. Właściciel 
pismem z dnia 23 kwietnia 2019 roku takową zgodę wyraził, proponując jednocześnie 
nazwę „ul. Pszczela”. Wybór nazwy uzasadnił rodzinną tradycją – pszczelarstwem, 
podając m. in. iż do muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy została przeniesiona 
pasieka i gospodarstwo z 1886 r. po pradziadkach właściciela, które znajdowało się 
właśnie w miejscu wydzielonej drogi. Ponadto zaznaczył, że pszczoły są nierozerwalnie 
związane z jego rodziną od sześciu pokoleń, a aktualnie w miejscu wytyczonej drogi 
znajdują się dwie pasieki, właściciela i jego syna.   
 
Zaproponowana przez właściciela nazwa „ul. Pszczela” została zaakceptowana przez 
Radę Sołectwa Dobrzec pismem z dnia 8 maja 2019 roku.   
 
Nowa droga położona jest na terenie Sołectwa Dobrzec, gdzie występuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolnicze. Działki budowlane 
położone wzdłuż przedmiotowej drogi wewnętrznej leżą na obszarze dla którego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza 
przewiduje kierunek zagospodarowania jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Przedmiotowa droga jest połączona zjazdem z istniejącą drogą 
publiczną ul. Świętego Michała.  
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. 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  

 
 
 
 
 
 



 


