
Projekt

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

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

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy upamiętniającej datę symbolizującą komunizm.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 zmiany: poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nazwę ulicy "9-go Maja" w Piotrkowie Trybunalskim zmienia się na nazwę "9 Maja 1950". Przy 
określaniu/wskazywaniu ulicy dopuszcza się używanie skrótu: "9 Maja".

§ 2. Ulica o której mowa w § 1 stanowi drogę wewnętrzną usytuowaną na działce nr 2/40 w obrębie 
ewidencyjnym nr 28. Położenie ulicy, określa załącznik graficzny do 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....................2017 r.

mapa przedstawiająca lokalizację ulicy
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UZASADNIENIE

Nazwa ulicy „9-go Maja” została nadana Uchwałą Nr 120/XXXIV/84 Miejskiej Rady
Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 stycznia 1984 r. w sprawie nadania nazw nowo
powstałym ulicom na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dzień 9 maja jako dzień
zakończenia działań wojennych ustanowiony został w Polsce Narodowym Świętem Zwycięstwa
i Wolności na podstawie dekretu z 8 maja 1945 r. zatwierdzonego przez Krajową Radę Narodową,
której przewodził Bolesław Bierut.

W związku z wejściem w życie dnia 1 września 2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744), właściwy organ jednostki
samorządu terytorialnego winien zmienić, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia tej ustawy
w życie, nazwy budowli, obiektów użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów
upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój
totalitarny – art. 6 ust. 1 ustawy.

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Upamiętniania Walk
i Męczeństwa w IPN sporządziła wykaz nazw obiektów publicznych spełniających kryteria art. 1
w/w ustawy (symbolizujących komunizm) i podlegających zmianie na podst. art. 6 ust. 1.
W wykazie tym znalazła się nazwa „9-go Maja”.

W związku z powyższym, proponuje się zmienić dotychczasową nazwę ulicy „9-go Maja”
na nazwę „9 Maja 1950".

Dnia 9 maja 1950 r. przedstawiony został plan Schumana, który był zalążkiem europejskiej
integracji i przyczynił się dla przyszłego zjednoczenia Europy i powstania Unii Europejskiej.
Rocznica przedstawienia planu Schumana, dzień 9 maja, obchodzony jest w krajach Unii
Europejskiej jako Dzień Europy.
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