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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy upamiętniającej osobę 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, poz. 935) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nazwę ulicy "Lucjana Rudnickiego" w Piotrkowie Trybunalskim zmienia się na nazwę „Leszka Białego".
§ 2. Ulica o której mowa w § 1 stanowi drogę wewnętrzną usytuowaną na działce nr 2/28 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 „Lucjana Rudnickiego” 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, dla uczczenia pamięci
Lucjana Rudnickiego pisarza i działacza rewolucyjnego.
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 „Lucjana Rudnickiego”.
Prezydent Miasta Piotrkowa wnioskował pismem z dnia 15.05.2017 r. o dokonanie wyboru
nowej nazwy przez właściwą Komisję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Członkowie Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na swoim posiedzeniu w dniu 03.07.2017 r. poddali pod głosowanie następujące
nazwy ulic: Zygmunta Starego, Władysława Jagiełły, Leszka Białego, Rodziny Kępińskich, Marka
Grechuty. Najwięcej głosów (5) otrzymała proponowana nazwa Leszka Białego.
W związku z powyższym, zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Lucjana Rudnickiego”
na nazwę „Leszka Białego”.
Leszek Biały książe krakowski i sandomierski z dynastii Piastów był jednocześnie Księciem
zwierzchnim Polski. W czasie swoich rządów zabiegał o rozwój gospodarczy swoich ziem,
rozwijał górnictwo, popierał osadnictwo i dążył do rozwoju grodów. Został zdradziecko
zamordowany podczas zjazdu książąt w Gąsawie w 1227 roku. Pierwsza pisemna wzmianka o
Piotrkowie Trybunalskim, spotkana w źródłach historycznych, pochodzi z przywileju Leszka
Białego wystawionego w 1217 roku.
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