UCHWAŁA NR CXVI/1067/02
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie nazw ulic i nazwy estakady.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nadaje się następujące nazwy niżej wymienionym ulicom projektowanym, opisując
ich przebieg i położenie w odniesieniu do aktualnie istniejących i posiadających
nazwy ulic:
1/ ul. Wita Stwosza
/wg PESEL ul. Wita Stwosza/
- ulicy projektowanej w Dzielnicy I po wschodniej stronie Dworca Głównego
PKP /tzw. na etapie projektu ul. Galicyjskiej/, przecznicy z ul. Rakowickiej
biegnącej w kierunku północno-zachodnim, która ma połączyć nowym
ciągiem komunikacyjnym ul. Rakowicką z al. 29 Listopada,
2/ ul. Jerzego Turowicza
/wg PESEL ul. Turowicza/
- ulicy projektowanej w Dzielnicy IX, XI i XIII /tzw. na etapie projektu
ul. Nowotarska II/, przecznicy z ul. Księdza Józefa Tischnera, biegnącej
w kierunku południowym, która docelowo ma połączyć nowym ciągiem
komunikacyjnym ul. Księdza Józefa Tischnera z ul. Wincentego Witosa,
3/ ul. Jerzego Giedroycia
/wg PESEL ul. Giedroycia/
- ulicy projektowanej w Dzielnicy XVIII, przecznicy z ul. Igołomskiej,
biegnącej linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim, która docelowo
ma połączyć nowym ciągiem komunikacyjnym ul. Igołomską
z ul. Longinusa Podbipięty.
2. Nadaje się im. Obrońców Lwowa
- projektowanej w Dzielnicy XIII estakadzie nad ul. Wielicką, która ma połączyć
al. Powstańców Śląskich z ul. Powstańców Wielkopolskich.
3. Przedłuża się ciąg komunikacyjny
1/ ul. Pawiej
/wg PESEL ul. Pawia/
- położonej w Dzielnicy I, od ul. Ogrodowej w kierunku północnym do węzła
drogowego al. Juliusza Słowackiego i al. 29 Listopada, przez włączenie
w ciąg komunikacyjny tej ulicy tzw. na etapie projektu „ul. Nowa Pawia”,

- 2 2/ ul. Szlak
/wg PESEL ul. Szlak/
- położonej w Dzielnicy I, od ul. Warszawskiej w kierunku wschodnim, przez
włączenie w ciąg komunikacyjny tej ulicy projektowanego odcinka nowej
ulicy, który docelowo ma połączyć ul. Warszawską z projektowanym
przedłużeniem ul. Pawiej /z tzw. na etapie projektu ul. Nowa Pawia/.
4. Nadaje się nazwę
ul. św. Rafała Kalinowskiego
/wg PESEL ul. Świętego Rafała Kalinowskiego/
- projektowanemu w Dzielnicy I ciągowi komunikacyjnemu, który ma połączyć
docelowo tunelem drogowym pod Dworcem Głównym PKP projektowany
przedłużony ciąg komunikacyjny ul. Szlak z projektowaną ulicą Wita Stwosza.
5. Wprowadza się korektę przebiegu
1/ ul. Piotra Stachiewicza
/wg PESEL ul. Stachiewicza/
- położonej w Dzielnicy IV i V, ustalając ciąg komunikacyjny tej ulicy od
skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Tytusa Czyżewskiego do ul. Tadeusza
Makowskiego,
2/ ul. Aleksandra Fredry
/wg PESEL ul. Fredry/
- położonej w Dzielnicy IX i XIII, ustalając ciąg komunikacyjny tej ulicy,
od ul. Księdza Józefa Tischnera do skrzyżowania ul. Siostry Faustyny
z ul. Myślenicką.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
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