
 

 

UCHWAŁA NR XXX/777/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VIII/146/15 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki,  

obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), 

w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/146/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie 

rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz prostuje się oczywistą omyłkę pisarską  

w ten sposób, że w § 27 ust. 2 pkt 1 błędnie wpisaną cyfrę „4” zastępuje się cyfrą „40”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 czerwca 2016 r.

Poz. 2611
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