
UCHWALA 'R 
RADY MIEJSKlEJ W LOOZI 
z dnia 201 6 r. 

Oruk Nr I1A I~' . 
Projekt z dnialq ~tl..\.u." 

1016 •. 

w sprawie ucbylcnia uchwaly w sprawic przyj {!cia Programu Rewitalizacji 
dom6w familijnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6ustawy zdnia S marca 1990 r. osamomtdzie 
gminnym (Oz. U. z 2015 r. poz. 15 15 i 1890), art . 12 pkt 4 w zwi¥ ku z art. 92 us!. I pkt I 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 T. 0 samomtdzie powiatowym (Dz. U. z 20 15 r. poz. 1445 
i 1890), art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 f. 0 gospodarce nieruchomoSciami 
(Oz. U. z20 15 r. poz. 1774 i 1777), Rada Miejska wLodzi 

uchwala, co nast~pujc: 

§ I. Traci moe uchwala NT XXIII464/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
5 grudnia 2007 T. W sprawie przyj~ia Programu rewitali zacji dom6w fami lijnych, zmieniona 
uchwal~ Nr XL V/842112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 lipca 2012 r. 

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

, 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjtt:cia. 

Projektodawc£ljest 
Prezydent Miasta Lodzi 

p.o . D YREKTORA 
Depanamentu Archite ROlWOjU 
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,n 

PrLcwodniczllcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KAC PRZAK 



Projckt 

UZASA DNIENIE 

W z\Vi~zku z przyslqpieniem do wyznaczcnia obszaru zdegrad owanego i obszaru rewita lizacji 
oraz przygotowaniem projektu udnvaly Rady Miej skiej w sprawic wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewita lizacji miasla Lodzi, kt6ry zostal poddany konsu ltacjom 
spolecznym w dniach 26 li stopada - 28 grudnia 2015 r. przy uwzg lt;dn ien iu brzm ienia art. 52 
ust. I ustawy z dn ia 9 pazdz iernika 2015 r. a rcwita lizacji zgodnie, z klorym w Gminie nie moze 
istniec wi~cej nii. jeden program rewi talizacji jednoczesnie, za istniala koniecznosc uchylcnia 
uchwaty Nr XXIII464/07 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przyj~cia 
Programu rewi ta lizacji domow famil ijnych zmienion<J Uchwal<J Nr XLV/842112 Rady Miejsk iej 
w Lodzi z dnia 4 1ipca 20 12 r. 
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