
Projekt

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

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

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

o nadaniu nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) uchwala się co nastepuje:

§ 1. Nadaje się nazwę „18 Stycznia” ulicy zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ul. Romana 
Dmowskiego a ul. Wronią, na działkach geodezyjnych nr 61 w obrębie 30 oraz nr 1/155 w obrębie 42.

§ 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 dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

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

mapa przedstawiająca lokalizację ulicy
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UZASADNIENIE

Usytuowana na działce nr 61 w obrębie 30 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). Nazwa ulicy „18-go Stycznia” została nadana
Uchwałą Nr 27/VII/79 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 stycznia
1979 r. w sprawie nadania nazw ulicom, osiedlom, obiektom fizjograficznym oraz zmiany nazw
niektórych ulic na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dla ulicy biegnącej od ul. Nowej
(obecna nazwa Dmowskiego) w kierunku południowym do Kombinatu Budowy Domów.
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 aktów 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 roku 2015 wybudowany został nowy odcinek drogi (droga wewnętrzna w rozumieniu
przepisów o drogach publicznych), który połączył ulicę usytuowaną na działce nr 61 w obrębie 30
z ul. Wronią. Odcinek ten nie miał dotychczas nadanej nazwy.

Dla nowo wybudowanego odcinka drogi usytuowanego na działce nr 1/155 w obrębie 42
oraz dla istniejącej drogi gminnej usytuowanej na działce nr 61 w obrębie 30, proponuje się nadać
nazwę „18 Stycznia”.

Data 18 stycznia uważana jest za początek polskiego dwuizbowego parlamentaryzmu. Tego
dnia w 1493 roku w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy zebrał się Sejm Walny.
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