
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zmiany; Dz. U z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze gminnej zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim na działkach geodezyjnych 68/5, 
49/1, 49/2, 49/3, 49/4 w obrębie 31 nazwę „Antona Haeringa”.

§ 2. Przebieg ulicy został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2016 r.

mapa z przebiegiem ulicy
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UZASADNIENIE

Usytuowana na działkach 68/5, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4 w obrębie 31 ulica, stanowi drogę
publiczną (droga gminna) w rozumieniu przepisów art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami). Dotychczasowa nazwa ulicy
„Niska”, została nadana Uchwałą Nr XXIV/90/68 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 23.X.1968 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom. W/w uchwała
nie została umieszczona w wykazach aktów prawa miejscowego stanowiących załączniki do
uchwały Nr IX/59/90 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 1990 r. w
sprawie ogłoszenia wykazów prawa miejscowego. Zgodnie z uchwałą akty prawa miejscowego
wydane przed dniem 27 maja 1990 r. nie zamieszczone w wykazach straciły moc z dniem ich
publikacji (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z 1991 r. Nr 14, poz. 51).

W dniu 19.01.2016 r. firma Haering Polska sp. z o.o. zwróciła się do Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z prośbą o zmianę dotychczasowej nazwy ulicy Niskiej przy której
swoja siedzibę ma Haering Polska sp. z o.o. na ulicę Antona Häringa.

Przy ul. Niskiej 14 ma swoją siedzibę zakład produkcyjny Haering Polska sp. z o.o. którego
Prezesem Zarządu był zmarły niedawno Anton Häring.

Anton Häring był cenionym przedsiębiorcą, wyśmienitym pracodawcą dbającym o wysokie
standardy pracownicze, poświęcającym szczególną uwagę edukacji młodzieży jak również był
wspaniałym życzliwym człowiekiem, obdarzonym niezwykłą wrażliwością społeczną. Zdaniem
wnoszących nazwanie ulicy imieniem Antona Häringa byłoby wyrazem uznania i potwierdzeniem
roli jaką odegrał dla rozwoju Miasta Piotrkowa Tryb. i jego mieszkańców.

W uzgodnieniu z przedstawicielem wnioskodawcy Panem Jackiem Gałkiem, zmieniono
formę zapisu nazwy ulicy z proponowanej „Antona Häringa" na „Antona Haeringa".

Nadanie nowej nazwy ulicy nie spowoduje negatywnych skutków dla mieszkańców
Piotrkowa Tryb. gdyż przy ulicy Niskiej brak meldunków mieszkańców oraz siedzib innych
zakładów pracy czy instytucji.
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