
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr XL / 86 / 09 
 

RADY MIASTA BRZEZINY 
 

z dnia 24 sierpnia 2009 r. 
 
 

w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz.180; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, 
poz.1759;   z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337,       
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458 i z 2009  r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 
176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 
r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Nie uzgadnia się przedłożonego projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Par-
ku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w zakresie dotyczącym otuliny Parku położonej w granicach admini-
stracyjnych miasta Brzeziny. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
        
 
 

                 PRZEWODNICZĄCY RADY 
                     
 
                                     Zbigniew Bączyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie  
do uchwały Nr XL/ 86 / 09  

Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 24 sierpnia  2009 r. 

 
  

 Opisany przebieg granic otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w przedłożonym przez 
Wojewodę Łódzkiego projekcie rozporządzenia, wnioskowanego przez Dyrekcję Parku w związku z m.in.        
z korektą błędnych zapisów dotyczących powierzchni Parku jak i jego otuliny w funkcjonującymi dotychczas 
w obiegu prawnym rozporządzeniami: Wojewody Łódzkiego i Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 
1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
Nr 27, poz. 163 oraz Dz. Urz. Województwa Skierniewickiego Nr 33, poz. 238), nie ulega żadnej zmianie, 
natomiast otulina na obszarze miasta występuje tylko w jednym miejscu - opis str. 6 akapit 6: 

 „(…) granica dochodzi do drogi Brzeziny – Łowicz (droga wojewódzka Nr 704 relacji Jamno-
Brzeziny) we wsi Henryków. Dalej biegnie na południowy zachód drogą przez Szymaniszki (razem z granicą 
Parku i dalej drogą do Brzezin. W odległości 1250 m od granicy Parku (i granicy miasta i gminy Brzeziny) 
granica otuliny skręca na zachód, przecina rzekę Mrożycę i dochodzi do drogi Brzeziny - Stryków (droga 
wojewódzka Nr 708 relacji Ozorków-Brzeziny). Biegnąc ta drogą ok. 800 m na północ, łączy się z granicą 
Parku i dalej na zachód biegnie razem z granicą Parku (…)” ) i w małej części pokrywa się z obszarem chro-
nionego krajobrazu ustalonego planem regionalnym zagospodarowania przestrzennego województwa skier-
niewickiego – (uchwała Nr 14/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 
1986 r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionego).  
 

Obszar objęty ochroną krajobrazu z ustaleniami wpisanymi do obowiązującego planu miejscowego 
jest znacznie większy i obejmuje teren opisany poniżej: 

-„ północną granicę miasta (i PKWŁ) od ul. Wojska Polskiego (droga woj. Nr 704) do ul. Strykowskiej 
(droga powiatowa Nr 5100E); ul. Strykowską do rowu melioracyjnego, dalej linią równoległą do rowu meliora-
cyjnego odległą od jego osi o 50 m na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Waryńskiego (droga woj. Nr 708), 
odcinkiem ul. Waryńskiego, ul. Kilińskiego i ul. Wojska Polskiego do północnej granicy miasta, północną gra-
nicą miasta ze wsią Szymaniszki oraz północnym odcinkiem ul. Mrockiej (droga gm.) do granicy ze wsią  
Przecław”.  

 
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje powierzchnię czterokrotnie większą od obecnej otuliny 

Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ustalenia dotyczące obszaru ochrony krajobrazu wpisane są do 
obowiązującego planu miejscowego obejmując nakazy i zakazy takie same, jakie obowiązują w otulinie Par-
ku. Obszar chronionego krajobrazu tworzy również dłuższą granicę miasta z Parkiem wynoszącą ok. 7,35 km 
(w tym ok. 1,65 km z Parkiem). Poza tym głębokość obszaru ochrony krajobrazu waha się od 0,80 do 1,85 
km (dla otuliny Parku to średnio ok. 0,90 km na odcinku ok. 1,30 km). Bardziej rozległy i głębszy oraz obej-
mujący całą północną i część północno-wschodnią granicy miasta teren ochrony krajobrazu stanowi łagodne 
przejście z terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowo-produkcyjnej do terenów eksponowanych  w krajo-
brazie (a więc chronionych ustaleniami planu), graniczący bezpośrednio z południową granicą Parku Krajo-
brazowego Wzniesień Łódzkich.  
  
  
 
 
 
 
 


