
UCHWAŁA NR XX/341/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 lutego 2020 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 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się projektowanej drodze łączącej istniejącą ul. Warszawską z istniejącą ul. Pszenną nazwę ul. 
Ziołowa. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Nadaje się projektowanej drodze łączącej istniejące ulice Pszenną i Owsianą z projektowaną  
ul. Bazyliową nazwę ul. Szafranowa. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Nadaje się projektowanej drodze łączącej istniejące ulice Rodzinną i Henryka Melcera 
z projektowanymi ulicami Szafranową i Ziołową nazwę ul. Bazyliowa. Lokalizację drogi przedstawiono na 
mapie stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Nadaje się projektowanej drodze łączącej projektowaną ul. Szafranową z projektowaną  
ul. Ziołową nazwę ul. Tymiankowa. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik  
nr 4 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 
                                                                                                                                                      /.../ 
                                                                                                                                           Tadeusz Skarżyński  
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Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzenia przez Urząd Miasta internetowego wyboru nazw dla dróg na osiedlu Tyniec
w głosowaniu mieszkańców miasta wyłoniono cztery propozycje nowych nazw:
ul. Ziołowa, ul. Bazyliowa, ul. Szafranowa i ul. Tymiankowa. Drogi powstały na skutek realizacji ustaleń
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu
Tyniec”, przyjętego uchwałą nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 roku.
Przedmiotowe działki stanowią tereny dróg publicznych – ulice lokalne i dojazdowe – na terenie obrębów
ewidencyjnych nr 028, 029, 030 i 031 Tyniec w Kaliszu. Drogi służą do obsługi powstającej obecnie na tym
terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Pismem z dnia 16 stycznia 2020 roku Rada Osiedla Tyniec
zaopiniowała pozytywnie proponowane nazwy.

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 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) (…).

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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