
Projekt 

UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Scheiblerow. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 283/2, 
283/25,30711,308/31,308/33,308/47,308/53,308/54, 308/55 i 309113 i cz~sciach dzialek 
o numerach ewidencyjnych: 28311, 283/27, 283/37, 283/38, 283/41, 293/38 i 308/50, 
w obr~bie S-2 oraz na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 3111, 4/7, 4/8, 4119 i 4121 
i cz~sciach dzialek 0 numerach ewidencyjnych 2/19 i 9/8, w obr~bie W-24, biegn'lcej na 
przedluzeniu ul. Uniwersyteckiej w kierunku poludniowym od ul. Prezydenta Gabriela 
Narutowicza do ulicy Juliana Tuwima, nadaje si~ nazw~: aleja Scheibler6w. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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Uzasadnienie 

Rodzina Scheibler6w - byla jedn,! z rodzin I6dzkich fabrykant6w, kt6re tworzyly 
przemyslow'! potygy Lodzi. Dbaj,!c 0 rozw6j przemysIu, pamiytali tez zawsze 0 swoich 
wsp6lobywatelach. Zar6wno sam Karol Scheibler, a po jego smierci wdowa po nim, Anna 
z Werner6w, jak i syn Karol Wilhelm, c6rka i ziyc - Matylda i Edward Herbstowie, Iozyli 
olbrzymie sumy na budowy potrzebnych miastu gmach6w: szk61, szpitali, kosciol6w, 
wspierali wszelkiego rodzaju charytatywne akcje. 

Karol Wilhelm Scheibler (ur. 1 wrzesnia 1820 r. wNadrenii, zm. 13 kwietnia 1881 r. 
w Lodzi) - jeden z najwiykszych I6dzkich przemysIowc6w, 

W 1848 r. przyjechal do Kr6lestwa Polskiego. Zostal dyrektorem przydzalni baweIny 
u swego wuja Fryderyka Schloessera w Ozorkowie. W 1852 r. zaIozyl w Lodzi sp6lky, kt6ra 
miala importowac maszyny wl6kiennicze, nastypnie uruchomil przydzalniy baweIny. 
W rozpoczyciu samodzielnej kariery przemyslowca pom6gI mu bogaty ozenek w 1854 r. 
z Ann,! Werner, c6rk,! wlascicieia fabryk sukna w Zgierzu i Ozorkowie oraz cukrowni 
w Lesmierzu, co pozwolilo na otworzenie w 1855 r. pierwszej fabryki - w pelni 
zmechanizowanej przydzalni. Wkr6tce wybudowal dwie tkalnie oraz wykonczalniy. 
Inwestowanie w najnowoczesniejsze 6wczesnie maszyny i nowinki techniczne pozwolily mu 
na zajycie miejsca lidera w przemysle bawelnianym Kr6lestwa Polskiego. 

Karol Scheibler swoj,! dzialainosci,! rozpocz'!l now'! epoky w dziejach przemysIowej 
Lodzi, zapewnil jej czolowe miejsce w Europie w dziedzinie przemyslu wl6kienniczego. Byl 
tw6rc,! wielkiego imperium przemyslowego, na kt6re skladal siy zesp6I tzw. Centrali przy 
Wodnym Rynku (obecnie plac Zwyciystwa), kompleks Ksiyzego Mlyna oraz zabudowa 
biegn,!ca wzdIuz obecnej ul. ks. bpa W. Tymienieckiego i siygaj,!ca ul. Piotrkowskiej 
o I,!cznej powierzchni okolo 500 ha. Zapocz'!tkowal budowy ogromnego, nowoczesnego 
kompleksu fabrycznego, ale takZe powstanie najbardziej znanej dzielnicy rozwijaj,!cego siy 
pryznie miasta. 

Karol Scheibler mial siedmioro dzieci: Matyldy, Adely, Emmy, Karola Wilhelma, 
Leopolda, Emila oraz Feliksa. Pochowany zostal w czysci ewangelickiej na Starym 
Cmentarzu w Lodzi przy ul. Ogrodowej, w Kaplicy Scheibler6w, kt6rej fundatork,! byla zona 
Anna. Nagrobna kaplica-mauzoleum jest jednym z najwiykszych dziel architektury 
cmentamej na swiecie oraz swiadectwem bezprecedensowego w skali swiatowej rozwoju 
Lodzi w XIX wieku. 




