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UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia.......................................

2C19 -10-1 7 ii

w sprawie zmiany nazwy ulicy

Na podstawie art. 41 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.1) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§1-

1. Zmienia się nazwę ulicy położonej w Żyrardowie z ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa 

- Nila na ulicę Jedności Robotniczej.

2. Położenie ulicy zostało określone w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3-

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 
1696 i 1815.



ul. Jedności Robotniczej



UZASADNIENIE

Inicjatywa Obywatelskiego komitetu Uchwałodawczego podyktowana jest 

konsekwencją woli mieszkańców miasta Żyrardowa dla których ..Jedność Robotnicza" 

była i jest istotnym czynnikiem w życiu społecznym.

la jedność stanowiła i stanowi nasze dziedzictwo kulturowe. Jest w głębokiej 

niezaprzeczalnej robotniczej tradycji naszego miasta, której mit nie powinien 

kwestionować a w yłącznie ją szanować.

Jedność Robotnicza w Żyrardowie upamiętnia bogatą historię ruchu robotniczego w 

naszym mieście, strajków pracowniczych w walce o lepsze prawa i byt mieszkańców.



Żyrardów dn. 18.09.2019r.

Obywatelski Komitet 
l ehwałodawczy 
Mieszkańców miasta Żyrardów 
ds. przywrócenia nazwy 
ul. Jedności Robotniczej 
w Żyrardowie

Sz. Pan
Ryszard Mirgos
Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

W załączeniu przesyłam) projekt Uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie zmiany 

nazwy ulicy gen. Augusta Umila Pieldorfa Ni Ja na ulicę Jedności Robotniczej, celem 

wprowadzenia jej do porządku obrad najbliższej Sesji RMZ.

W załączeniu przesyłamy listy poparcia naszej inicjatywy na których znajdują się

podpisy 521 obywateli m. Żyrardowa.
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