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druk nr           projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie nazw ulic.

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.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 
1337 / Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się następujące nazwy:

1/ ul. Stanisława Lema 
/wg PESEL  ul. Lema/
- projektowanemu ciągowi komunikacyjnemu w Dzielnicy II Grzegórzki, 

w Dzielnicy III Prądnik Czerwony i w Dzielnicy XIV Czyżyny, biegnącemu
łukiem w kierunku południowo-wschodnim, od al. Jana Pawła II do al. Pokoju,

2/ pl. Imbramowski
/wg PESEL plac Imbramowski/
- położonemu w Dzielnicy IV Prądnik Biały terenowi targowemu, zlokalizowanemu

przy ul. Opolskiej, ul. Grażyny i ul. Imbramowskiej.

2. Zmienia się,

w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie nazwę końcowego odcinka ul. Czajna
- /biegnącego od ul. Mokrej w kierunku północno-zachodnim;

dz. 360, obr. 60, jednostka ewidencyjna Podgórze/ 
- na nazwę ul. Jana Leopolda Tyranowskiego
   /wg PESEL  ul. Tyranowskiego/.

3. Znosi się następujące nazwy:

1/ w Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Świetlana

/wg PESEL ul. Świetlana/
- nadaną ulicy biegnącej od ul. Sodowej na południe /zgodnie z uchwałą 

Nr 43 Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 27 kwietnia 1970 roku w sprawie 
nazw niektórych ulic i parków w Krakowie (Dziennik Urzędowy Rady Narodowej 
m. Krakowa z dnia 9 maja 1970 roku Nr 7 poz. 32)/ - jest to dojazd do budynków 
posiadających porządkowana numerację adresową przypisaną do ul. Sodowej 
/dz. 486, obr. 7, jednostka ewidencyjna Podgórze/,
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2/ w Dzielnicy X Swoszowice
ul. Nad Wilgą

/wg PESEL ul. Nad Wilgą/
- nadana ulicy biegnącej wzdłuż rzeki Wilgi od ul. Kąpielowej w kierunku 

stacji PKP /zgodnie z uchwałą Nr CX/720/94 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 8 kwietnia 1994 roku w sprawie nazw ulic/ – obecnie teren autostrady A-4.

4. W ramach porządkowania nazewnictwa ulic ustala się aktualny przebieg niżej 
wymienionych ciągów komunikacyjnych, zgodnie z istniejącą sytuacją w terenie:

1/ ul. Leśnej
/wg PESEL ul. Leśna/
- jako ulicy położonej w Dzielnicy VII Zwierzyniec, biegnącej linią falistą 

w kierunku południowo-zachodnim, od zbiegu ul. 28 Lipca 1943 
z ul. Starowolską do ul. Kukułczej,

2/ al. Kasy Oszczędności m. Krakowa 
/wg PESEL aleja Kasy Oszczędności m. Krakowa/
- jako ulicy położonej w Dzielnicy VII Zwierzyniec, biegnącej linią falistą 

od zbiegu ul. Leśnej z ul. Kukułczą do al. Żubrowej,

3/ al. Wędrowników
/wg PESEL aleja Wędrowników/
- jako ulicy położonej w Dzielnicy VII Zwierzyniec, biegnącej linią falistą 

w kierunku północno-wschodnim, od ul. Księcia Józefa do al. Kasy 
Oszczędności m. Krakowa.

5. Dokonuje się następujących zmian w istniejącej dokumentacji dotyczącej nazewnictwa ulic:

1/ w części III Obwieszczenia Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 15 marca 
1966 r. w sprawie ogłoszenia skorowidza ulic, alei, placów i osiedli w Krakowie 
/Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 11 czerwca 1966 r. Nr 12, 
poz. 46/, dot. Dzielnicy Zwierzyniec, skreśla się punkt nr 389,

2/ w uchwale Nr 21 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 27 października 1988 r. 
w sprawie nazw niektórych ulic w Krakowie /Dziennik Urzędowy Województwa 
Krakowskiego z dnia 18 listopada 1988 r. Nr 21 poz. 183/, skreśla się § 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Uzasadnienie

Projektowane nazwy:

- „ul. Stanisława Lema” – zaproponował Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski,
uzyskując akceptację właściwych terenowo Rad Dzielnic /uchwała Nr XLIX/466/2006
Rady Dzielnicy II Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2006 r., uchwała Nr XLVIII/384/2006
Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2006 r. i uchwała Nr XLIX/565/2006
Rady Dzielnicy XIV Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2006 r./ oraz Zespołu ds. 
Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa IV i V 
kadencji,

- „pl. Imbramowski”– zaproponował Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta 
Krakowa w związku z wnioskiem Zarządu Spółki „Plac Imbramowski”, uzyskując 
akceptację Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały /uchwała Nr  63/IV/07 Rady Dzielnicy IV 
Prądnik Biały z dnia 20 lutego 2007 r./ oraz Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, 
Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa V kadencji, decydującego wstępnie 
z upoważnienia Komisji w tego typu sprawach – usankcjonowanie pod względem prawnym 
nazwy lokalnej „pl. Imbramowski” pozwoli nadać prawidłowy porządkowy numer 
adresowy  przedmiotowemu terenowi targowemu,

- „ul. Jana Leopolda Tyranowskiego” – zaproponował, w związku z wnioskiem 
mieszkańców i właścicieli przedmiotowej drogi, Zarząd Dzielnicy XI /uchwała nr 110/2006 
Zarządu Dzielnicy XI Miasta Krakowa z dnia 29 września 2006 r./, uzyskując akceptację 
Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta 
Krakowa V kadencji, decydującego wstępnie z upoważnienia Komisji w tego typu 
sprawach.

Ad. § 1. ust. 1 pkt 1
Proponuje się nazwanie imieniem Stanisława Lema ulicy projektowanej na terenie 

Dzielnicy II, III, i XIV, po upływie roku od daty śmierci pisarza, zgodnie z uchwałą 
nr LXX/650/2005 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r., zmienioną uchwałą 
nr C/1016/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r.
Nazwanie przedmiotowego ciągu komunikacyjnego na etapie projektu, pozwoli utrwalić
jego nazwę i położenie w świadomości mieszkańców Krakowa.

Projektowana ulica została ujęta w budżecie m. Krakowa na rok 2007 /załącznik 
nr 4 do uchwały Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r./, w wydatkach 
budżetu miasta związanych z programami inwestycyjnymi, /1. Wydatki na program 
inwestycji strategicznych, skomunikowanie terenów rozwojowych (zadanie S-5), budowa 
przedłużenia ul. Meissnera, I etap (zadanie nr  S-5.4)/.

Ad. § 1. ust. 2
Nazwa ul. Czajna nadana została w 1966 r. drodze zwyczajowej, której stan prawy 

nie został uregulowany. Tak w terenie jak i w operacie ewidencji gruntów przedmiotowa ulica 
stanowi dwa odrębne odcinki, noszące tę samą nazwę a nie tworzące jednolitego ciągu 
komunikacyjnego. Początkowy odcinek tej ulicy jest przecznicą z ul. Rżąckiej, natomiast 
końcowy jest przecznicą z ul. Mokrej. Sytuacja ta powoduje trudności z odnalezieniem 
porządkowych numerów adresowych budynków położonych przy końcowym odcinku tej 
ulicy. Mając powyższe na uwadze mieszkańcy i właściciele przedmiotowego odcinka drogi 
/dz. 360, obr 60, jednostka ewidencyjna Podgórze/, wystąpili do Wydziału Geodezji UMK 
z wnioskiem o zmianę jego nazwy.
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Ad. § 1. ust. 3 pkt 1 i 2:
Znosi się nazwę „ul. Świetlana” nadaną drodze dojazdowej do budynków 

posiadających porządkową numeracje adresową od ul. Sodowej oraz nazwę „ul. Nad Wilgą”
nadaną drodze, która przestała istnieć na terenie miasta Krakowa /obecnie jest to teren 
autostrady A-4/.

Ad. § 1. ust. 4:
Wprowadzone zmiany mają na celu doprowadzenie do zgodności zapisu przebiegu 

ulic w uchwale z istniejącą sytuacją w terenie.

Ad. § 1. ust. 5:
Dokonane skreślenia porządkują istniejącą dokumentację dot. nazewnictwa ulic. 

I tak:
- w § 1. ust. 5 pkt 1 skreśla się punkt dotyczący al. Wędrowników, której aktualny przebieg 
zostaje zdefiniowany w § 1. ust. 4 pkt 3 niniejszego projektu uchwały, 
- w § 1. ust. 5 pkt 2 skreśla się punkt dotyczący błędnie zdefiniowanego przebiegu al. Józefa 
Piłsudskiego /obecnie al. Kasy Oszczędności m. Krakowa/ - zmienionej w 1989 r. 
na al. Marszałka Józefa Piłsudskiego /uchwała Nr 68 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 
26 września 1989 r./, a następnie w 1990 na al. Kasy Oszczędności m. Krakowa /uchwała 
Nr VI/50/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1990 r./ - której aktualny przebieg 
ustalony zostaje w § 1. ust. 4 pkt 2 niniejszego projektu uchwały.

Poniżej podaje się zwięzłe biografie proponowanych patronów.

Stanisław Lem (1921-27.03.2006) - pisarz, od 1997 r. Honorowy Obywatel Miasta 
Krakowa /uchwała Nr LXX/693/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.01.1997 r./.

Debiutował w 1946 r. nowelą „Człowiek z Marsa”. Pięć lat później ukazała się jego 
pierwsza powieść fantastyczno-naukowa „Astronauci”. Kolejne jego dzieła: „Powrót 
z gwiazd”, „Solaris”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Dzienniki Gwiazdowe”, „Cyberiada”, 
weszły do kanonu najsłynniejszych dzieł science-fiction XX wieku. W ostatnich latach życia 
był felietonistą „Tygodnika Powszechnego”. Łączny nakład jego książek, tłumaczonych 
na 41 języków, przekroczył 27 milionów egzemplarzy.

Jan Leopold Tyranowski (1901-1947) - z wykształcenia był księgowym ale zawód 
ten wykonywał dość krótko.

Utrzymywał się z krawiectwa, pracownię odziedziczył po ojcu. W największym 
momencie próby swojego narodu, w latach 1939-1945, poczuł niezwykłą potrzebę 
zgromadzenia wokół siebie młodzieży i dzielenia się z nimi darem wiary i wspólnego 
poszukiwania dróg do Boga. W parafii, do której należał, gestapo aresztowało 11 księży, 
zakonników salezjańskich. Większość z nich nie przeżyła tego spotkania z historią, w tym 
ks. Józef Kowalski, późniejszy błogosławiony męczennik za wiarę, który nie chciał podeptać 
w Auschwitz różańca. Parafii groziło zamknięcie i pewnie do tego by doszło, gdyby nie Jan
Tyranowski. Włączył się w życie parafialne w wymiarze przekraczającym uprawnienia 
świeckiego. Głosił nauki, które de facto były katechezami. Ze środowiska Tyranowskiego 
wyszło 11 późniejszych księży, w tym Karol Wojtyła, który wiele lat później został 
najważniejszym księdzem na świecie. 

Tyranowski spotkał Wojtyłę w trakcie rekolekcji w parafii salezjańskiej. Tak narodziła 
się wielka przyjaźń, bez której nie można zrozumieć fenomenu Jana Pawła II. Nie ulega
żadnej wątpliwości, a potwierdzają to słowa późniejszego papieża, że Tyranowski miał 
największy wpływ na Karola Wojtyłę w najważniejszym dla jego formacji duchowej okresie,
między śmiercią ojca a przenosinami, z polecenia abp Sapiehy, do Pałacu Biskupiego.



- 3 -

Zaszczepił w nim zainteresowanie mistykami chrześcijańskimi, szczególnie św. Janem 
od Krzyża. Aby czytać dzieła mistyka w oryginale Wojtyła opanował hiszpański. Jan 
Tyranowski zmarł w roku 1947. Jego szczątki spoczywają w „jego” kościele św. Stanisława 
Kostki księży Salezjanów na Dębnikach. W tym samym kościele w dniu 3 listopada 1946 
odprawił swoją mszę prymicyjną ks. Karol Wojtyła. W roku 1997 rozpoczął się diecezjalny 
proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Leopolda Tyranowskiego. 


