
UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
zdnia 2016r. 

Druk Nr ;10 !WA(; . 
Projek' z dnia 119 . ~ ~t. 

.u.Abl'/ . 

w sprawie uchylenia uchwaly w sprawic wyznaczenia strategicznych terenow 
inwestycyjnych poloionych 03 tcreDie miasta Lodzi, opracowania polityki ich 

zagospodarowania oraz rcwitalizacji srodmiescia. 

Na podstawie art. 18 us\. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samofZ4.dzie 
gminnym (Dz. U. z 20 15 r. poz. 1515 i 1890), R.d. Miejska w Lodzi 

ucbwala, co nas t~puje: 

§ I. Traci moe uchwala Nr XXXV 1/597/04 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
IS wrzdnia 2004 r. w sprawie wyzn.czenia s'ra'egicznych 'erenow inwestycyjnych 
polozonych na terenie miasta Lodzi, opracowania po li tyki ich zagospodarowania oraz 
rewitalizacji sr6dmiesc ia. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza s i ~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

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

UZASADNIENLE 

W zwiqzku z przysl<Jp ien iem do wyznaczc nia obszaru zdcgradowanego i obszt1.ru 
rewitalizacji oraz pr..::ygolowaniem projeklu uchwa ly Rady Micjsk iej w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miastaLodzi, kt6ry z05tal poddany konsultacj om 
spotecznym w dniac h 26 li stopada - 28 grudn ia 201 5 T. przy uwzgl ~d ni eni u brzm ienia art. 52 ust. I 
ustawy z dnin 9 pazdzierni ka 20 15 r. 0 rewi ta li zacji zgodnie. z kt6rym 
w Gmin ie nie moze istniec wiycej niz jeden program rewitalizacj i jcd noczcSnie, zaistnia la 
koniecznosc uc hylenia uchwaly XXXVJl597/04 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia 
15 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia strategicznych teren6w inwestycyjnych polozonych na 
tc reni e miasta Lodzi, opracowania polityki ich zagospodarowania oraz rewita lizacj i sr6dm iescia. 
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