
UCHWAŁA NR XXV/392/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze 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 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się nazwę istniejącemu odcinkowi ul. Granicznej od skrzyżowania z ul. Biskupicką w kierunku 
zachodnim do granicy miasta Kalisza i nadaje nazwę ul. Łany Dobrzeckie.  

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 
/.../ 
Tadeusz Skarżyński  
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UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą zmiany nazwy istniejącego odcinka ulicy
Granicznej na terenie Sołectwa Dobrzec, biegnącego od skrzyżowania z ul. Biskupicką w kierunku
zachodnim do granicy miasta Kalisza. Odcinek ten stanowi jedną działkę ewidencyjną nr 405 w
obrębie ewidencyjnym 160 Dobrzec. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kalisza, przyjętego uchwałą nr XIV/215/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia
26 września 2019 roku, dla części tego odcinka ul. Granicznej przewidziana jest funkcja tereny
komunikacji drogowej. Nazwa „ul. Łany Dobrzeckie” została zaproponowana przez Radę
Sołecką Sołectwa Dobrzec pismem z dnia 18 lutego 2020 roku. Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia
2020 roku Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta
Kalisza zapoznała się z propozycją nazwy. Nazwa Łany Dobrzeckie nawiązuje do rolniczego
charakteru gruntów historycznej wsi Dobrzec. Rada Sołecka w uzasadnieniu podaje,
że „proponowana nazwa związana jest historycznie z tym terenem. W czasie lokacji wsi Dobro,
późniejszej miejscowości Dobrzec, jednostką pomiarową gruntów był łan. Dziś gdy Dobrzec jest
częścią miasta Kalisza zasadne jest nadanie takiej nazwy, co pozwoli zachować pamięć o tym,
że były tu wyłącznie grunty orne, pola uprawne czyli Łany Dobrzeckie”.

Łan – nazwa dawnej jednostki powierzchni gruntu (stosowana wymiennie z nazwą włóka).
W średniowieczu łan był związany z instytucją prawa czynszowego i kolonizacją na prawie
niemieckim. Wielkość łanu jako jednostki zależała od lokalnej wielkości podstawowych jednostek
długości (pręta, sznura, łokcia) i przyjętego wzorca pomiaru łanu (lub włóki) związanego z
jakością gleby, ukształtowaniem terenu itp. W Małopolsce występował łan frankoński (23-28 ha),
na Mazowszu i na Podlasiu włóka chełmińska równała się 30 morgom (16,8-18 ha). Spotykane
były również inne łany o bardzo zróżnicowanej wielkości (od 3 do 50 ha), np. łan kmiecy, łan
polski (3-9 ha), łan królewski, rewizorski i inne.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) (…).

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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