
UCHWAŁA NR XLVII/250/2014
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 
działki nr ew. 2947/2 z obrębu nr 8, położonej przy ul. Przemysłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 , poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r., poz. 21, poz. 
405 i poz. 1238) w związku z uchwałą Nr XXVI/89/12 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Brzeziny dla działek z obrębu nr 7, położonych między ulicami Głowackiego i Sienkiewicza oraz po stwierdzeniu, 
że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny, 
przyjętego uchwałą Nr XXVI/6/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny zmienionego uchwałą Nr 
XLII/190/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 września 2013 r.w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 
następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy Ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2005r. Nr 51 poz. 534), dla działki nr ew. 2947/2 z obrębu nr 8, położonej przy ul. Przemysłowej, zwaną dalej 
planem. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu o powierzchni 0,5882 ha, przedstawione na załączniku graficznym 
do uchwały, o którym mowa w §2 pkt 1, wyznaczone są granicami geodezyjnymi działki z obrębu nr 8 o numerze 
ewidencyjnym 2947/2.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Brzeziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 
2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Brzeziny o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania 
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) stawki procentowe służące naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości; 

9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

§ 4. W planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich przestrzeni; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów, obszarów i obiektów; 

4) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz 
do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów - ze względu 
na brak potrzeby takich regulacji; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak 
potrzeby takiego zagospodarowania.

§ 5. 1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) dachy płaskie – dachy o nachyleniu połaci pod kątem do 10 stopni; 

2) garaż – budynek do przechowywania samochodów osobowych w formie wolno stojącej lub wbudowanej 
w inne budynkami, w którym dopuszcza miejsca postojowe; 

3) miejsca postojowe – miejsca postojowe dla samochodów zlokalizowane w garażach naziemnych, podziemnych 
oraz na powierzchni terenu w formie parkingu terenowego odkrytego lub miejsc parkingowych pod 
zadaszeniem na przykład w formie wiaty, w liczbie określonej w ustaleniach planu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się 
budynki oraz określone w ustaleniach planu budowle; linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych 
znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad 
wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do 
budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków; 

5) nośnik reklamowy - obiekt lub powierzchnia służąca reklamie, w tym tablice i urządzenia reklamowe; 

6) obiekty infrastruktury technicznej – obiekty, urządzenia oraz sieci uzbrojenia, służące: zaopatrzeniu w wodę, 
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, gospodarce odpadami, 
zaopatrzeniu w energię elektryczną, gazową, cieplną i łączności; 

7) powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajętą przez budynki w stanie wykończonym, która jest 
wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na powierzchnię działki 
budowlanej na której są usytuowane, z wyłączeniem powierzchni obiektów budowlanych i ich części 
nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów 
zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, tarasów naziemnych, dróg 
dojazdowych, chodników, podestów; 

8) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, oraz uchwały Rady Miasta Brzeziny; 

9) przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie; 

10) przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe nie przekraczając 30% powierzchni użytkowej przeznaczenia podstawowego; 

11) teren – część obszaru objętego planem, wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem 
cyfrowym i literowym.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
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1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające teren; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) symbol terenu.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 6. 1. W obszarze objętym planem wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U - teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej.

Rozdział 2.
Ustalenia dla terenu 

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U ustala się przeznaczenie; 

1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny 
zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków, a także części budynków niemieszkalnych, 
w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, 

b) zabudowa usługowa nie zaliczająca się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6,

2) uzupełniające: 

a) obiekty infrastruktury technicznej, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) ciągi pieszo-jezdne, 

d) zieleń urządzona.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje sytuowanie budynków lub budowli zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią 
zabudowy; 

2) ustala się maksymalną wysokość budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzoną od poziomu terenu przy 
budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie większą niż 20 m; 

3) ustalenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy: anten, kolektorów słonecznych, instalacji odgromowej, 
kominów, nadszybia windy; 

4) ustala się maksymalną wysokość obiektów i budowli nieprzekrytych dachem, mierzoną od poziomu terenu 
przy obiekcie lub budowli do jego lub jej najwyższego punktu, nie większą niż 10 m; 

5) ustala się maksymalną wysokość urządzeń nadawczo-odbiorczych z zakresu łączności publicznej 
usytuowanych na dachach budynków mierzoną od podstawy urządzenia do jego najwyższego punktu 
nie większą niż 5 m; 

6) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych nie większą niż pięć; 

7) dopuszcza się wyłącznie dachy płaskie; 

8) dopuszcza się tarasy na dachach budynków oraz elementy związane z ich funkcjonowaniem takie jak 
zadaszenia, pergole, zieleń; 

9) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki budowlanej; 

10) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej, 
przy czym co najmniej 50% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu 
z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe; 

11) ustala się minimalną intensywność zabudowy na działce budowlanej– 0,2; 

12) ustala się maksymalną intensywność zabudowy na działce budowlanej – 2. 
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13) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m kwadratowych, 
z zastrzeżeniem pkt 14; 

14) ustalenie pkt 13 nie dotyczy działek gruntu wydzielanych w celu regulacji granic pomiędzy 
nieruchomościami, powiększenia działki budowlanej lub realizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych.

3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) teren o którym mowa w ust. 1 należy do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) w przypadku realizacji usług typu: przedszkole, żłobek, szkoła, obiekty opieki nad dzieckiem itp. teren 
o którym mowa w ust. 1 należy do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży w zakresie ochrony przed hałasem; 

3) w przypadku realizacji usług medycznych wyposażonych w pomieszczenia przeznaczone do stałego lub 
czasowego przebywania pacjentów, teren o którym mowa w ust. 1 należy do terenów szpitali w miastach 
w zakresie ochrony przed hałasem; 

4) obowiązuje wymóg stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych 
prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych 
oraz klimatu akustycznego; 

5) obowiązuje wymóg realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ochrony zasobów wód 
powierzchniowych oraz zasobów wód podziemnych, oraz takiego sposobu realizacji inwestycji, który 
nie pogorszy istniejących stosunków wodnych; 

6) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych - dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 
przedsięwzięć, dla których ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na 
środowisko lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko; 

7) obowiązuje zabezpieczenie miejsca czasowego magazynowania odpadów przed możliwością zanieczyszczenia 
gleby, ziemi lub wód podziemnych, w tym w szczególności zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ludzi.

4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości: 

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości; 

2) ustala się powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m kwadratowych; 

3) ustala się minimalny front działki budowlanej - 30 m; 

4) ustalenie pkt 2 i 3 nie dotyczy działek gruntu wydzielanych w celu regulacji granic pomiędzy 
nieruchomościami, powiększenia działki budowlanej lub realizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
dróg wewnętrznych; 

5) w planie nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) zakazuje się lokalizacji nieosłoniętych placów składowych od strony ulicy Przemysłowej; 

3) zakazuje się lokalizacji wolno stojących obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji w formie masztów 
i anten.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1) sieci uzbrojenia dopuszcza się wyłącznie w przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwiają prowadzenie 
tych sieci w liniach rozgraniczających przyległych terenów dróg publicznych; 
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2) dopuszcza się realizację obiektów infrastruktury technicznej; 

3) dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy oraz ustalenia 
dotyczące: 

a) maksymalnej powierzchni zabudowy, 

b) minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) dopuszcza się budowę i przebudowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych w wykonaniu 
napowietrznym lub kablowym; 

b) obowiązuje dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi oraz standardami przyjętymi przez właściwy zakład energetyczny, 

c) dopuszcza się lokalizację wolno stojących stacji transformatorowych z zapewnionym dojazdem lub 
wbudowanych w budynki przeznaczone na inne funkcje z zapewnionym dojazdem, 

d) wymiary działki wydzielonej dla stacji wnętrzowych nie mogą być mniejsze niż 6m na 5m, 

e) wymiary działki wydzielonej dla stacji słupowych nie mogą być mniejsze niż 3m na 2m;

5) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

a) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej; 

b) zakazuje się budowy nowych napowietrznych linii kablowych sieci telekomunikacyjnej;

6) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje zaopatrzenie z sieci wodociągowej; 

7) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej; 

8) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się obowiązek odprowadzenia ich docelowo 
do sieci kanalizacji deszczowej; 

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) dopuszcza się indywidualne lub zbiorowe (w tym komunalne) źródła ciepła zapewniające wysoki stopień 
czystości spalin docelowo w oparciu o np. gaz lub olej opałowy lub paliwo stałe jako źródło ciepła, 

b) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii, z wyjątkiem 
elektrowni wiatrowych;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

a) wymóg lokalizowania miejsc na odpady w sposób umożliwiający służbom porządkowym dostęp do nich 
samochodem, 

b) obowiązuje prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie Miasta.

7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: 

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od ulicy Przemysłowej oraz z przyległych dróg publicznych, dróg 
wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych; 

2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych o szerokości nie mniejszej niż 8 m; 

3) dopuszcza się włączenie dróg wewnętrznych i zjazdów obsługujących działki budowlane do przyległych dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych, na zasadach określonych przez zarządcę drogi; 

4) zakazuje się realizacji garaży wolnostojących; 

5) obowiązuje realizacja na terenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, co najmniej w liczbie 
ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

b) dla zabudowy zamieszkania zbiorowego – 1 miejsce postojowe na 10 łóżek, 
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c) dla usług – 1 miejsce postojowe na 30 m kwadratowych powierzchni użytkowej, 

d) dla rozrywki, wystaw i ekspozycji – 2 miejsca postojowe na 100 m kwadrtowych powierzchni użytkowej, 

e) dla biur – 4 miejsca postojowe na 100 m kwadratowych powierzchni użytkowej, 

f) dla gastronomii – 1 miejsce postojowe na 8 miejsc konsumpcyjnych, 

g) dla przedszkoli i obiektów opieki nad dzieckiem – 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, 

h) dla obiektów hotelowych – 1 miejsce postojowe na 2 pokoje oraz 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych na 15 łóżek w hotelu, 

i) dla obiektów szpitalnych – 1 miejsce postojowe na 10 łóżek szpitalnych, 

j) dla usług medycznych – 2 miejsca postojowe na 1 gabinet, 

k) dla przedszkoli, obiektów opieki nad dzieckiem, obiektów szpitalnych i usług medycznych – na każde 
10 łóżek - 5 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 

l) urządzeń sportowych – 6 miejsc postojowych na 100 widzów oraz jedno miejsce postojowe na 
5 użytkowników.

6) dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, o których mowa w pkt. 5 w promieniu do 100m od linii 
rozgraniczających terenu, o którym mowa w pkt 1, na działkach, do których inwestor posiada tytuł prawny.

8. Obowiązują następujące zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane: 

1) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych o łącznej powierzchni reklamowej większej niż 8 m 
kwadratowych za wyjątkiem słupów reklamowych; 

2) wymiar pionowy słupów reklamowych, o których mowa w pkt 1, mierzony od poziomu terenu przy słupie do 
najwyższego punktu słupa nie może być większy niż 3,5 m, a powierzchnia jego rzutu na płaszczyznę poziomą 
musi zawierać się w okręgu o średnicy nie większej niż 1,5 m; 

3) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych na dachach; 

4) zakazuje się umieszczania więcej niż 2 sztuk powierzchni reklamowych na jednej wolno stojącej konstrukcji 
służącej do jej zamocowania; 

5) umieszczanie nośników reklamowych nie może powodować utrudnień w komunikacji kołowej, rowerowej 
i pieszej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych; 

6) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń o wysokości wyższej niż 1,6 m 
od strony ulicy Przemysłowej oraz od strony dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych; 

7) kolorystyka budynków i obiektów budowlanych w palecie kolorów ziemi.

9. Określa się maksymalną wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości na 30%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

Id: BB323B8E-8194-4E47-B9D8-606FED988122. Podpisany Strona 6



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

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bączyński
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/250/2014 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Brzeziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych podczas 
wyłożenia do publicznego wglądu 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 
8, położonej przy ul. Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był przedmiotem wyłożenia 
do publicznego wglądu od 28 października 2013r. do 22 listopada 2013r. z możliwością wnoszenia uwag do 
6 grudnia 2013r. 

Zarówno do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko nie wniesiono żadnych uwag. 

W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r. poz. 647, z późn. zmianami) Rada Miasta Brzeziny 
nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/250/2014 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Brzeziny o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do podstawowych zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 
sprawy związane z problematyką gospodarki przestrzennej, w tym między innymi: - ładu przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic i placów,- 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w gaz 
i energię cieplną. 

W niniejszym planie określa się przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Zakres regulacji planu ma na celu wprowadzenie zasad zagospodarowania terenów oraz ich obsługi 
komunikacyjnej, przeznaczonych w planie na funkcje mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. 

Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, 
a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy objętych wieloletnią prognozą finansową. 

Finansowanie będzie odbywało się w oparciu o budżet gminy, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej oraz środków Funduszu Ochrony Środowiska, a także środków możliwych do pozyskania 
z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
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