
Uchwała Nr XXIV /154 /2016 

       Rady Miasta Brzeziny 

      z dnia 31 maja 2016 r. 

 
 

w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 

 

 

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446)  Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 stanowiącej załącznik do 

Uchwały Nr LVI/295/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w tabeli Nr 27 tytuł projektu : 

a) „Budowa systemu dróg rowerowych na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień 

Łódzkich i lasów spalsko-rogowskich” otrzymuje brzmienie „Budowa zrównoważonego 

systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb sieci transportu 

multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej”; 

b) „Zaginione Miasto - perła historyczna Miasta Brzeziny” otrzymuje brzmienie „Zaginione 

Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta 

Brzeziny” ; 

 

2) w tabeli Nr 27 po ostatnim wierszu dodaje się nowy wiersz w brzmieniu: 

tytuł projektu „Rozwój oferty usług turystyki jednodniowej w mieście Brzeziny dzięki 

stworzeniu unikatowej galerii przestrzeni wraz z konieczną infrastrukturą w oparciu o zasoby 

Muzeum Regionalnego w Brzezinach”, szacunkowy koszt „2 000 000zł” , podmiot 

odpowiedzialny „Miasto Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach” ; 

 

3) w Celu Operacyjnym I.3 Stworzenie zintegrowanej i unikatowej oferty turystycznej opartej 

o dziedzictwo regionu treść po wyrazach „Proponowane inicjatywy:” otrzymuje brzmienie:  

„ • Utworzenie centrum informacji turystycznej w mieście, 

 Realizacja inwestycji polegającej na stworzeniu tematycznej ścieżki turystycznej poprzez  

unikatową galerię przestrzeni w postaci inspirowanych tradycją miasta murali  i 

artystycznych malowideł na chodnikach wraz z twórczym zagospodarowaniem ogrodu 

muzealnego, 

 Realizacja inwestycji polegającej na wykorzystaniu potencjału „osady     Krakówek” – 

park kulturowy, szlak turystyczny („Zaginione Miasto -   stworzenie systemu efektywnego 

wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”), 

 Rozwój zaplecza noclegowo-gastronomicznego (hostel, potrawy regionalne), 

 Łączenie oferty turystycznej z ofertami sąsiednich gmin, wspólna promocja 

 Organizacja aktywnych „gier miejskich”, 

 Stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej, karty turysty 

 Wykorzystanie potencjału miasta „pięciu kultur” – polskiej, żydowskiej, niemieckiej, 

rosyjskiej oraz szkockiej (np. przez produkty regionalne oparte na ich tradycjach 

kulinarnych) – promocja produktów i usług.”, 

 



4) w Celu Operacyjnym II.2 Uporządkowanie systemu komunikacyjnego miasta treść od 

wyrazów „Kolejnym wyzwaniem …” otrzymuje brzmienie „Kolejnym wyzwaniem dla władz 

Miasta są działania związane z rozwojem transportu publicznego i zbiorowego oraz 

zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych z większymi ośrodkami miejskimi takimi jak 

Łódź i Zgierz przy uwzględnieniu potrzeby dostosowania miejskiego systemu transportowego 

do potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej. Rozwój transportu 

publicznego w Mieście Brzeziny powinien opierać się o nowoczesne i proekologiczne 

rozwiązania. Tego typu transport zbiorowy przyczyni się do wypełnienia oczekiwań 

pasażerów oraz zwiększenia atrakcyjności i przyjaznego wizerunku Miasta. W ramach 

rozbudowy i modernizacji systemu transportu zbiorowego Miasto powinno zapewnić 

możliwie krótki czas dotarcia do najbliższego przystanku komunikacji zbiorowej jak również 

bezproblemową zmianę środka transportu. W tym aspekcie powinno się zadbać o 

odpowiednią liczbę dróg dla rowerów, węzłów przesiadkowych oraz obiektów typu 

Park&Ride i Bike&Ride. Koniecznymi do podjęcia działaniami będą również te, o 

charakterze promocyjnym i informacyjnym na rzecz korzystania z różnych form komunikacji 

publicznej. Pomimo niewielkiej odległości Brzezin od stolicy województwa niedostatecznie 

rozwinięte połączenia komunikacyjne mogą skutkować peryferyzacją Miasta. Poprawa 

infrastruktury drogowej, okołodrogowej i transportowej powinna być prowadzona 

z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych poprzez likwidację barier 

architektonicznych. Działania zmierzające do uzupełnienia braków w w/w zasobach 

infrastrukturalnych powinny być prowadzone również w obszarze turystyki. Miasto powinno 

być przygotowane na przyjęcie i obsługę zwiększonego ruchu turystycznego W tym zakresie 

powinno się zadbać o odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, dróg dla rowerów oraz 

szlaków tematycznych na terenie Miasta i w okolicach występowania atrakcji turystycznych. 

Proponowane inicjatywy: 

 Rozwój systemu transportowego z naciskiem na transport proekologiczny, 

 System monitoringu, 

 Budowa obwodnicy, 

 Budowa systemu dróg dla rowerów/dróg rowerowych i szlaków tematycznych,  

 Modernizacja infrastruktury drogowej oraz jej rozbudowa, 

 Budowa parkingów, węzłów przesiadkowych, obiektów typu Park&Ride i Bike&Ride”.” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

                                                                                                      Andrzej Kurczewski 

 

                                                                        

 

 
 


