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UCHWALA NR
RADY MIE.JSKIE.J W t,ODZI

z dn ia

zmicniajaca uchwale w spraw ic wprowadzcnia "Rcgulaminu utrzymania czy stosci
i porzadku na tcrcnic Mia sta Lodzi".

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dni a 8 marca 1990 r.
o sarnorzadz ie gmin nym (Oz . U. z 2013 r. poz. 5( 4) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
13 wrzcsnia 1996 r. 0 utrzyrnaniu czystosci i porzadku w grninach (Oz. U. z 2012 r. poz. 391
i 951 oraz z 20 13 r. paz. 21 i 22S). Rada Miejska w Lodzi

uchw ala, co nastepuj e:

~ I. W .,Regulaminie utrzyrnania czystosci i porzadku na terenie Miasta Lodzi",
stanowiacyrn zalacznik do uchwaly Nr LIII/1096/12 Rady Miejskiej w Lodzi 5 grudnia
2012 r. w spraw ie wprowadzenia ..Regularninu utrzymania czystosci i por zadku
na terenie Miasta Lodzi' (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 r. poz. 842), § 30 otrzymuje
brzmienie:
..~ 30. I. Wprowacl za sit; calkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierza t gospod arskich.
na obszarach stref: centralnej oraz srodrn iejskiej, wskazanych w zalaczniku r 9 do uchwaly
I r XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pazdziernika 20 lOr. w sprawie
uchwalenia ..Studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi" .
2. Na obszarze strefy zespolow miejskich, wskazanej w zalaczniku, 0 ktorym mowa w ust. I.
dopuszcza sie mozliwosc chowu i utrzymywania : pszczol, drobiu i krolikow..'.

~ 2. Wykonanie uchwaly powicrza sie Prezydentowi Miasta Lodzi .

~ 3. Uchwa la wchodz i w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego .
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ZASADN IE IE

do projekt u uchwaly zrn icniajacej uchwale w sprawie wprowadzenia ..Regulaminu
utrzyrnania czystosci i porzadku na terenie Miasta Lodzi".

Celern uchwaly jest umozliwienie chowu i utrzy rnywania: pszcz61. drobiu.

kr61 ik6w na obszarze strefy zespolow miej skich. kt6ra wskazana zostala

w zalaczniku Nr 9 do uchwaly Rady Miejsk iej w Lodz i w spraw ie uchwalenia "Studium

uwarunkowan i kierunk6w zagos podarowania przestrzennego miasta Lodzi".

Obowiazujacy zakaz chowu utrzymywania wyzej wymienionyeh zwierzat

gospodarskieh takze w strefie zespolow miejsk ich, nie uwzglednial specyfiki

zagospodarowania i uzytkowania tych tercnow. polegajacej na powszechnyrn

utrzyrnywaniu w ieh obszarze drobnych zwie rzat gospodarczyeh. w tyrn takze pszczol,

Praktyka ta nie stwarza ncgatywnych przes lanek w postaci niekorzystnego wplywu

lub oddzialywania na srodowisko.

Przyjecie uchwaly w proponow anyrn zakresie bedzie spelnieniem lieznyeh oczekiwan

zglaszanyeh przez wlascicieli nieruchorn osci.

Jcdnoczesnie z trcsci ~ 30 ,.Regulaminu utrzy mania czystosc i i porzadku na terenie

Miasta Lodzi usunicto zapisy dotyczacc golebi. poniewaz nie s,} one zwierzetami

gospodarskimi. ani zwierzc tami domowymi i tym samym nie ma podstaw do

okreslania warunk ow ieh utrzymywania w Regularninie.
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