
UCHWAŁA NR XXXVIII/556/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 kwietnia 2021 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej łączącej istniejące ulice Powstańców Styczniowych i Powstańców 
Listopadowych powstałej w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Powstańców 
Listopadowych nazwę ul. Jesienna. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
uchwały. 

2. Nadaje się drodze wewnętrznej prostopadłej do ulicy Wenedów i równoległej do ulicy Romańskiej powstałej 
w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wenedów 46 nazwę ul. Wenecka. Lokalizację drogi 
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 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Współwłaściciele działki ewidencyjnej nr 91/21, w obrębie ewidencyjnym nr 161 Sulisławice, stanowiącej
drogę wewnętrzną, zwrócili się do Prezydenta Miasta Kalisza z inicjatywą nadania jej nazwy. Droga ta powstała
w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Powstańców Listopadowych. Nadanie nazwy
drodze wewnętrznej przez Radę Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga zgody jej właściciela.
Współwłaściciele w piśmie z dnia 12 listopada 2020 roku niezbędną zgodę wyrazili, proponując jednocześnie
nazwę „ul. Jesienna”. Zaproponowana przez współwłaścicieli nazwa została zaakceptowana przez Radę
Sołectwa Sulisławice pismem z dnia 11 marca 2021 roku. Nowa droga położona jest na terenie obrębu
Sulisławice, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolnicze. Działki
budowlane położone wzdłuż przedmiotowej drogi wewnętrznej według zapisów „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Sulisławice – Kolonia Sulisławice” (uchwała nr XLII/643/2006 z dnia
2 marca 2006 roku) przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszanej.

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy drodze wewnętrznej, która została wydzielona
w celu obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek budowlanych. Droga powstała w wyniku podziału
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wenedów 46, oznaczonej jako działka nr 282/2 w obrębie
ewidencyjnym 148 Piwonice Kol. Zach. Właścicielem działek stanowiących drogę wewnętrzną jest Miasto
Kalisz. Wymaganą przepisami prawa zgodę na jej nazwanie w piśmie z dnia 5 lutego 2021 roku wyraził
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem działający w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza, jednocześnie
przedkładając propozycję nazwy „ul Wenecka”. Zaproponowana nazwa została zaakceptowana przez Radę
Osiedla Piwonice pismem z dnia 18 marca 2021 roku. Nowa droga położona jest na terenie obrębu Piwonice
Kol. Zach., gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolnicze. Działki
budowlane położone wzdłuż przedmiotowej drogi wewnętrznej według zapisów „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic” (uchwała nr
LVIII/750/2018 z dnia 27 września 2018 roku) przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej.

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 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 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471) (…).

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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