
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, 
zm. poz. 1045 i 1890) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego 
im. Jana Pawła II § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zmieniła nazwę parku śródmiejskiego na „Park Śródmiejski św. Jana Pawła II”. Paragraf 5 uchwały

stanowił, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dniu 17 lutego 2016 roku Łódzki Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie, określone w

rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w celu kontroli legalności w/w

uchwały Nr XVIII/253/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zakresie jej § 5. W ocenie organu

nadzoru przedmiotowa uchwała winna stanowić akt prawa miejscowego do którego zastosowanie mają

przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.), w tym przepis art. 4 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie

z którym akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach

urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia

Wobec powyższego, został przygotowany niniejszy projekt uchwały uwzględniający uwagi organu

nadzoru dotyczące brzmienia § 5 zmienianej uchwały tj. jej wejścia w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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