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Złożony przez Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁANr
.
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia

2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Kole, uchwala co
następuje:

§ l. Nadaje się nowo powstałej ulicy w mieście Kole znajdującej się w granicach działek 68/1,
69/1,81/4,82/4,60/1,61/2,
100/15,63/5,83/8,
11/7, 11/13 ark. mapy 33, położonej w Kole pomiędzy
ulicami 3 Maja - Słowackiego nazwę Wisławy Szymborskiej.
Usytuowanie

ulicy w terenie określa załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały
z dnia

Rady Miejskiej w Kole
r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła.

W

wyniku

zagospodarowania
drogi publiczne.
prawidłowe

podziałów

nieruchomości

przestrzennego

w tym rejonie powstały

W związku z tym zaistniała

prowadzenie

część

Szymborska,

Kórnika,

felietonistka;

zm.

laureatka

potrzeba

ulica Wisławy

właśc. Maria
1 lutego

Wisława

2012

na

Dlatego żyjemy, w tym samym

-

polska

w Krakowie,

poetka,

roku została

Lektury nadobowiqzkoweć),

z "Tygodnikiem

honorowym

Amerykańskiej

Powszechnym".

z powyższym

Szymborskiej,

obecnie

tłumaczka,

Stowarzyszenia

w 1945 na łamach

"Czytelnik" wydała pierwszy

"Życie Literackie",
które

"Dziennika

pisała

następnie

tom

Polskich. W latach
w latach 1967-1981

do 2002. W 1983 nawiązała

PEN Clubu, od 2001 była członkiem

Akademii Sztuki i Literatury.

propozycja również odpowiada
W związku

krytyczka,

Związku Literatów

Od 1988 była członkiem

Ulice w tej części miasta noszą nazwy upamiętniające

----.

członkiem

publikowała
współpracę

na

(1995), dama Orderu Orła Białego.

gdzie debiutowała

działu poezji tygodnika

felietony

eseistka,

(1996), członek założyciel

literatury

1953-1966 była kierownikiem
w nim

pod

ulicy co pozwoli

(ur. 2 lipca 1923 na Prowencie,

Polskiego" wierszem Szukam słowa. W 1952 w Spółdzielni Wydawniczej
poetycki

i działki przeznaczone

nieruchomości.

Anna Szymborska

w Krakowie)

mieszkała

planu

Szymborskiej.

Nagrody Nobla w dziedzinie

Szymborska

miejscowego

nadania nazw nowo powstałej

Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności
Od 1929 Wisława

podstawie

działki budowlane

ewidencji numerów porządkowych

Proponuję nadanie nazwy:
Wisława

dokonanych

polskich pisarzy i poetów, dlatego też zgłoszona

tym kryteriom.

podjęcie

przez Radę Miejską

uchwały

o nadaniu

ulicy nazwy: ulica Wisławy

jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz

~1~
Koła

Krzyszt~kowski
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