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UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniaj~ca uchwal~ w sprawie nadania nazw bezimiennym ulicom, plaeom i parkowi; 
nadania nazw ulieom projektowanym; anulowania nazw ulie projektowanyeh; 

przywrocenia nazwy alei; reaktywowania nazwy uliey oraz przedluzenia zasi~gu nazwy 
uliey. 

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

uehwala, co nast~puje: 

§ 1. W uchwale Nr LXXIIII673/94 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 kwietnia 1994 r. 
w sprawie nadania nazw bezimiennym ulicom, placom i parkowi; nadania nazw ulicom 
projektowanym; anulowania nazw ulic projektowanych; przywr6cenia nazwy alei; 
realctywowania nazwy ulicy oraz przedruzenia zasi~gu nazwy ulicy, zmienionej uchwalami 
Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XIIl08/95 z dnia 22 marc a 1995 r., Nr XXXVII382/96 z dnia 19 
czerwca 1996 r. i Nr XIX/360/99 z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 106, 
poz. 1219), w § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

,,9. Placowi polozonemu przy wejsciu do dworca PKP L6di Fabryczna od zachodniej 
strony, zlokalizowanemu na cz~sciach dzialek 0 numerach ewidencyjnych: 282/8, 283/30, 
283/37,282116,364 i 28411 0, w obr~bie S-2, nadaje si~ nazw~: Bronislawa Salacinskiego.". 

§ 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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U zasadnienie 

Zrniana uchwaly polega na zrnianie lokalizacji placu nazwanego irnieniern Bronislawa 

Salacinskiego uchwalq. Nr LXXIIII673/94 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 kwietnia 1994r., 

w stosunku do aktualnego usytuowania budynku Dworca L6di Fabryczna. 

Bronislaw Salacmski - 19-1etni lodzian, kt6ry zginq.111 listopada 1918 roku podczas 

szturmu Polskiej Organizacji Wojskowej na dworzec Fabryczny zajrnowany przez Niernc6w. 

Okolo godz. 20. podczas wycofywania siy Polak6w po nieudanyrn szturmie Salacinski 

zostal ranny w nogy. Nie rnogq.cego uciekac zolnierza Nierncy zakluli bagnetami. 

Bronislaw Salacinski pochowany jest na Staryrn Crnentarzu przy ul. Ogrodowej. Jego 

srnierc upamiytniala tablica wmurowana w sciany dWOfca, obecnie przeniesiona na nowy 

dworzec. 




