
Projekt z dnia 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie sprostowania oczywistej omylki pisarskiej w uchwale Nr VIII/146/15 Rady 
Miejskiej w Eodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszaru miasta Lodzi poloionej w dolinie 
meki Sokolbwki, obejmujqcej czqS6 zachodniq osiedla Radogoszcz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 5 r. 

poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w zwiqzku z art. 4 ust. 2 ustawy 

zdnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytk6w 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), w zwiqzku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych 

(Dz. U. z 20 15 r. poz. 1484 i 1890), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W uchwale Nr VIII/146/15 Rady Miejskiej w todzi z dnia 18 marca 2015 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta Lodzi poloionej w dolinie rzeki Sokol6wki, obejmujqcej czqiC zachodniq 
osiedla Radogoszcz prostuje siq oczywistq omylkq pisarskq w ten sposbb, ze w tj 27 ust. 2 
pkt 1 blqdnie wpisanq cyfrq ,,4" zastqpuje siq cyfrq ,,4Wa. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Pnewodniczrjcy Rady 
Miejksiej w Lodzi 
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Projektodawcq uchwaly jest Przewodniczqcy Rady Miejskiej 



UZASADNIENIE 

Rada Miejska w Lodzi 18 marca 201 5 r. podjqla uchwalq Nr VIII/146/15 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeici obszaru miasta todzi polozonej 

w dolinie rzeki Sokolbwki, obejmujqcej czqiC zachodniq osiedla Radogoszcz. W projekcie uchwaly 

opisanym w druku 30612014 bqdqcym podstawq podjqcia uchwaly § 27 ust. 2 pkt 1 posiadal 

brzmienie "powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni dziatki". W takim tez 

brzmieniu projekt poddany zostal pod gtosowanie i przyjqty przez Radq Miejskq. W trakcie 

redagowania uchwaly, przed jej podpisaniem i przekazaniem do Wojewody L6dzkiego w celu 

zbadania zgodnosci z prawem, nastqpila oczywista omylka pisarska polegajqca na blqdnie wpisanej 

cyfrze ,,4" w miejsce cyfry ,,4OV. Prawidlowy zapis § 27 ust. 2 pkt 1 powienien brzmied 

"powierzchnia zabudowy nie wiqksza niz 40% powierzchni dzialki" a nie tak jak w przyjqtej 

uchwale "powierzchnia zabudowy nie wiqksza niz 4% powierzchni dziatki". 

Wobec powyzszego istenieje koniecznoic dokonania sprostowania wskazanej powyzej oczywistej 

omytki pisarskiej . 
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