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UCHWALANR. ... 
RADY MIEJSKlEJ W LODZI 

z dnia .... lutego 2016 r. 

stanowisko Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie integralnosci granic Wojew6dztwa L6dzkiego 

Na podstawie § 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiq.cego 
zalq.cznik Nr 7 do Statutu MiastaLodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 
oraz z 2014 r. poz. 3718), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Przyjmuje siy stanowisko w sprawie integralnosci terytorialno - administracyjnej 
Wojew6dztwa L6dzkiego z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwaly, 
kt6re stanowi jej integralnq. czeSc. 

§ 2. Zobowiq.zuje siy Przewodniczq.cego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania niniejszej 
uchwaly Radzie Ministr6w, Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej . 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

RADCA PRAWNY 



Zal~cznik 

UZASADNIENIE 

do uchwaly Nr .... 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia .... .lutego 2016 
r. 

Rada Miejska w Lodzi stoi na stanowisku pelnej integralnosci i nienaruszalnosci 
terytorialno - administracyjnej Wojew6dztwa L6dzkiego, kt6rego podstawy zostaly okreSlone 
w ustawach: z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie wojew6dztwa CDz. U. z 2015. pOl.. 1392 
ze zm.), z dnia 24 lipca 1998 r. 0 wprowadzeniu zasadniczego tr6jstopniowego podzialu 
teryto rialnego panstwa (Dz. U. Nr 96, pOl.. 603 ze zm.) oraz w dokumentach strategicznych 
Wojevv6dztwa L6dzkiego (m.111. uchwale Sejmiku Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia 26 lutego 
2013 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Wojew6dztwa L6dzkiego 
na lata 2007-2020 i zmial1Y jej nazv.;y na Strategia Rozwoju Wojew6dzt\va L6dzkiego 2020). 

Rada Miejska w Lodzi zwraca siy z apelem 0 niepodejmowanie inicjatyw, kt6re 
mialby dotyczyc propozycji podzialu Wojew6dztwa L6dzkiego. Takie dzialania 
przyczynilyby siy do pogorszenia warunk6w wykonywania zadaiJ. publicznych, nie tylko 0 

charakterze wojew6dzkim, ale r6wniez i miejskim. Ponadto Rada Miejska w Lodzi stoi na 
stanowisku, ze integrowanie w granice wojew6dztwa doprowadziloby do zaburzen 
regionalnych wiyzi gospodarczych, spolecznych jak i kulturowych. Przynaleznosc regionalna 
jest nadrzydnym dobrem spoleczenstwa, kt6rego nie powinno siy naruszac. 

Pozostawienie Wojew6dztwa L6dzkiego w obecnym ksztalcie bydzie sprzyjalo jego 
dalszemu rozwojowi, utrwaleniu pozytywnej opinii 0 regionie oraz nie zaburzy budowania 
potencjalu gospodarczego i spolecznego. 

Majqc uwadze tresc uzasadnienia, powyzszego stanowiska jego podjycie nalezy uznac 
za konieczne i zasadne. 
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