
 

UCHWAŁA NR XL/ 89 / 09 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 24 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych 

działek położonych  w Brzezinach pomiędzy ul. Hallera i ul. Mrocką 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” 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. 1806, 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,                

z 2009  r.  Nr 52, poz. 420)  art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,                   

Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 

r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, 

poz. 468, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817)  Rada Miasta Brzeziny uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanych działek, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny 

pomiędzy ul. Hallera i ul. Mrocką, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 
- nr 3758 o pow. 0,1073 ha, 

- nr 3759 o pow. 0,1050 ha, 

- nr 3760 o pow. 0,1051 ha, 

- nr 3761 o pow. 0,1052 ha, 

- nr 3762 o pow. 0,1054 ha, 

- nr 3763 o pow. 0,1055 ha, 

- nr 3764 o pow. 0,1056 ha, 

- nr 3765 o pow. 0,1057 ha, 

- nr 3766 o pow. 0,1104 ha, 

- nr 3767 o pow. 0,1123 ha, 

- nr 3768 o pow. 0,1001 ha, 

- nr 3769 o pow. 0,1014 ha, 

- nr 3770 o pow. 0,1023 ha, 

- nr 3771 o pow. 0,1032 ha, 

- nr 3772 o pow. 0,1041 ha, 

- nr 3773 o pow. 0,1050 ha, 

- nr 3774 o pow. 0,1059 ha, 

- nr 3775 o pow. 0,1091 ha, 

- nr 3776 o pow. 0,1146 ha, 

 dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta 

KW 37182. 

( Podstawa nabycia – Dec. G.IV.8229/130/90 z 26 listopada 1990 r.) 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY RADY 

                   

                    Zbigniew Bączyński 
 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

21 lipca 2009 r. Burmistrz Miasta Brzeziny wydała decyzję zatwierdzającą podział 

działek nr: 880/3 o pow. 0,7586 ha, 881/3 o pow. 0,7435 ha, 882/3 o pow. 0,3824 ha, 883/3               

o pow. 0,4039 ha, 884/3 o o pow. 0,3930 i 885/3 o pow. 0,3485 ha, położonych w obrębie 8 

miasta Brzeziny, w ten sposób, że powstały m.in. działki nr:  

- nr 3758 o pow. 0,1073 ha, 

- nr 3759 o pow. 0,1050 ha, 

- nr 3760 o pow. 0,1051 ha, 

- nr 3761 o pow. 0,1052 ha, 

- nr 3762 o pow. 0,1054 ha, 

- nr 3763 o pow. 0,1055 ha, 

- nr 3764 o pow. 0,1056 ha, 

- nr 3765 o pow. 0,1057 ha, 

- nr 3766 o pow. 0,1104 ha, 

- nr 3767 o pow. 0,1123 ha, 

- nr 3768 o pow. 0,1001 ha, 

- nr 3769 o pow. 0,1014 ha, 

- nr 3770 o pow. 0,1023 ha, 

- nr 3771 o pow. 0,1032 ha, 

- nr 3772 o pow. 0,1041 ha, 

- nr 3773 o pow. 0,1050 ha, 

- nr 3774 o pow. 0,1059 ha, 

- nr 3775 o pow. 0,1091 ha, 

- nr 3776 o pow. 0,1146 ha, 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 

2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 51, poz. 534) powyższe działki leżą                       

w obszarze oznaczonym symbolem – 41 MNu o przeznaczeniu- tereny zabudowy 

mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej, wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej i usług 

nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, 

dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom. 

 

 

 

 


