
UCHWAŁA NR LVII/797/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 października 2022 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 (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej łączącej nowo powstające działki budowlane z istniejącą ulicą 
Kąpie, powstałej w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Kąpie 2, nazwę ul. 
Lazurowa. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Nadaje się drodze wewnętrznej łączącej nowo powstające działki budowlane z istniejącą ulicą 
Świętego Michała oraz ulicą Łany Dobrzeckie, powstałej w wyniku podziału nieruchomości położonej 
w Kaliszu przy ul. Świętego Michała 9, nazwę ul. Chabrowa. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.  

3. Nadaje się drodze wewnętrznej łączącej nowo powstające działki budowlane z istniejącą ulicą 
Pogodną, powstałej w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Pogodnej 145 i 147, 
nazwę ul. Klimatyczna. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 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 

Właściciele działki ewidencyjnej nr 11/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 160 Dobrzec, 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. Kąpie 2. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej 
przez Radę Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaga zgody jej właściciela. Właściciele w piśmie 
z dnia 22 listopada 2021 roku wyrazili niezbędną zgodę, proponując jednocześnie nazwę „ul. Lazurowa”. 
Zaproponowana przez właścicieli nazwa została zaakceptowana przez Radę Sołectwa Dobrzec pismem z dnia 
14 grudnia 2021 roku. Nowa droga położona jest na terenie obrębu Dobrzec, gdzie występuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolnicze. Dla powstałych działek budowlanych oraz 
obsługującej ich drodze wewnętrznej według zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Kalisza” (uchwała nr XIV/215/2019 z dnia 26 września 2019 roku) przewidziana jest 
funkcja jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.  

Właściciele działki ewidencyjnej nr 373/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 160 Dobrzec, 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. Świętego Michała 9. Nadanie nazwy drodze 
wewnętrznej przez Radę Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaga zgody jej właściciela. 
Właściciele w piśmie z dnia 7 lutego 2022 roku wyrazili niezbędną zgodę, proponując jednocześnie nazwę „ul. 
Chabrowa”. Zaproponowana przez właścicieli nazwa została zaakceptowana przez Radę Sołectwa Dobrzec 
pismem z dnia 31 maja 2022 roku. Nowa droga położona jest na terenie obrębu Dobrzec, gdzie występuje 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolnicze. Dla powstałych działek budowlanych 
oraz obsługującej ich drodze wewnętrznej według zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza” (uchwała nr XIV/215/2019 z dnia 26 września 2019 roku) 
przewidziana jest funkcja jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy drodze wewnętrznej, składającej się z działek 
nr 184/8 i 184/10, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 161 Sulisławice, stanowiącej własność osób 
fizycznych. Droga ta powstała w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Pogodnej 
145 i 147. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej przez Radę Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wymaga zgody jej właścicieli. Współwłaściciele w piśmie z dnia 28 lipca 2022 roku wyrazili niezbędną zgodę, 
proponując jednocześnie nazwę „ul Klimatyczna”. Zaproponowana nazwa została zaakceptowana przez Radę 
Sołectwa Sulisławice Kolonia pismem z dnia 28 września 2022 roku. Nowa droga położona jest na terenie 
obrębu Sulisławice, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolnicze. 
Dla powstałych działek budowlanych oraz obsługującej ich drodze wewnętrznej według zapisów „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza” (uchwała nr XIV/215/2019 
z dnia 26 września 2019 roku) przewidziana jest funkcja jako tereny rolnicze. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 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 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32) (…). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
/…/ 

Grzegorz Kulawinek 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 
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