
UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie nadania ulicom nazw: Platanowa i Stanislawa Lema. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 20 16 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 2 1 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 20 15 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1 890,228 1 oraz z 20 16 r. poz. 

770), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

Ej 1. Ulicy bez nazwy, stanowiqcej dzialkq ewidencyjnq o numerze 105/9 w obrqbie 
G-57, bqdqcej wtasnoSciq prywatnq, biegnqcej w kierunku pdudniowym od ulicy Kolumny, 
nadaje siq nazwq: Platanowa. 

Ej 2. Ulicy bez nazwy, stanowiqcej dzialki ewidencyjne o numerach 147 i 148 w obrqbie 
P-12, bqdqcej wlasnoiciq prywatng biegnqcej w kierunku wschodnim od ulicy Stare Zjotno, 
nadaje siq nazwq: Stanistawa Lema. 

$j 3. Wykonanie uchwa4y powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Lodzkiego. 
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Komisja Kultury Rady Miejskiej w todzi przedstawia propozycj~ nazw dla ulic 
nieposiadajqcych dotqd oznaczenia nazewniczego. 

W zakresie propozycji nazewniczej opisanej w § 1 ,  wnioskodawca - w imieniu 
wspolwlaicicieli nieruchomoici - przedstawil kika propozycji nanv dla drogi wewnqtrznej 
zlokalizowanej na dzialce 10519 w obrqbie G-57. WiqkszoSC z propozycji nawi~ywaja do tematyki 
przyrodniczej. 

Po analizie kaidej z nich Komisja ustalila, ze nazwy nie wystqpujq w spisie ulic Miasta todzi, 
natomiast sq jui ulice o podobnych n m a c h .  Nadanie ulicy nazwy o brzmieniu podobnym do juz 
istniejqcej - mogloby w praktyce okazaC siq dezorientujqce. 

Komisja Kultury na posiedzeniu w dniu 17 maja 20 16 r. zarekomendowala nazwe Platanowa. 
Jest to nazwa zgodna z ,,kluczem nazewniczym" zaproponowanym przez wnioskodawcq. 

W zakresie propozycji nazewniczej opisanej w Ej 2, wnioskodawcy - wsp6lwlaSciciele 
nieruchomoici - zaproponowali, aby drodze wewnqtrznej zlokalizowanej na dzialkach 147 
i 148 w obrqbie P- 12 nadaC nazwq Stanislawa Lema. 

Komisja Kultury na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 r. poparla tq propozycjq nazewnicza, 

Mapy (opisy graficzne) przedstawiajq przebieg ulic, o kt6rych mowa w projekcie uchwaly. 






