
Druk BRM nr 134/2016 
Projekt z dnia 20 wrzesnia 2016 r. 

UCHWALANr ......... 
RADY MIEJSKIE.J w LODZI 

z dnia ....... 

w sprawie petycji p. Konrada Klejsy 0 nazwanie ulic w Nowym Centrum Lodzi. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwi'tZku z alt. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Petycj~ p. Konrada Klejsy 0 nazwal1ie ulic w Nowym Centrum Lodzi uznaje si~ za 
zasadn~z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwaly, ktore stanowijej 
integraln~ cz~sc. 

§ 2. Zobowi~zuje si~ Przewodnicz~cego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
wnosz~cemu petycj~ niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Projektodawc~ uchwaly jest: 
Komisja Kultury 
Rady Miejskiej w Lodzi 
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Zal~cznik 

do uchwaly Nr ...... . 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia ............... . 

UZASADNIENIE 

W dniu 10 sierpnia 2016 roku do Rady Miejskiej w Lodzi wplyn~la Petycja w interesie 

publicznym w sprawie nazwania ulic w Nowym Centrum Lodzi. 

Petycja, zgodnie z wol'l kieruj'lcego zostala przekazana do rozpatrzenia przez Komisj~ 
Kultury Rady Miejskiej w Lodzi. 

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Przewodnicz'lcy Komisji wyst<wil do L6dzkiego Osrodka 
Geodezji z pisemnym pytaniem czy proponowane nazwy ulic: Wojciecha Jerzego Hasa, 
Krzysztofa Kieslowskiego, Andrzeja Munka, Jerzego Kawalerowicza, Jana Machulskiego 
wyst~puj'l w spisie ulic miasta Lodzi . LOG pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. udzielil 
informacji, ze na terenie miasta Lodzi rue rna ww. ulic. 

Nast~pnie, na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicz'lcy Komisji Kultury 
zaznajomil czlonk6w Komisji z propozycjami nazewniczymi uj~tymi w petycji. 

W zwi'lzku z faktem, ze do Prezydenta Miasta Lodzi zostal skierowany wniosek grupy 
radnych 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych w przedmiocie nazwania ulic w Nowym 
Centrum Lodzi, Komisja Kultury na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. uznala, ze popiera 
ide~ przeprowadzenia konsultacji spolecznych w tym zakresie, co wyrazila poprzez podj~cie 
stanowiska w tej sprawie. 

Wraz z tekstem stanowiska Przewodnicz'lcy Komisji Kultury w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

skierowal do Prezydenta Miasta Lodzi zgromadzone dotychczas przez Komisj~ wnioski 
nazewnicze z propozycjami nazw ulic w Nowym Centrum Lodzi, w tym true te, kt6re 
zostaly przedstawione w petycji - z prosb'l 0 rozwazenie mozliwosci uwzgl<tdnienia ich 
w planowanych konsultacjach spolecznych. 

Bior'lc pod uwag~ powyzsze argurnenty Rada Miejska w Lodzi uznaje wniesion'l petycj~ 
za zasadn'l. 
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