
UCHWAŁA  NR XXV/157/2016 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Brzeziny i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Brzeziny 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Miasta 

Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1 

W wyniku Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Brzeziny i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny 

stwierdza się, co następuje: 

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Brzeziny uchwalone uchwałą Nr XXVI/6/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 

30 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, zmienione 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 – nie wymaga aktualizacji; 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny uchwalony 

uchwałą Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 51, poz. 534) – wymaga aktualizacji poza obszarami 

objętymi już uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu; 

3) zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny uchwalona uchwałą Nr XXIII/37/96 Rady Miejskiej w Brzezinach z 31 maja 

1996 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 13, poz. 110), oznaczona jako obszar B w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, o którym 

mowa w pkt 2 niniejszej uchwały –  wymaga aktualizacji; 

4) zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny uchwalona uchwałą Nr XXXII/24/97 Rady Miejskiej w Brzezinach z 18 

kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 14, poz. 71),  oznaczona jako 

obszar A w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, o 

którym mowa w pkt 2 niniejszej uchwały –  wymaga aktualizacji; 

5) zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny uchwalona uchwałą Nr XXIII/60/2000 Rady Miasta Brzeziny z 24 

października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 7, poz. 63), oznaczona 



jako obszar C w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny, o którym mowa w pkt 2 niniejszej uchwały –  wymaga aktualizacji; 

6) zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny w obszarze położonym przy ulicy Kulczyńskiego uchwalona uchwałą Nr 

XXIII/61/2000 z 24 października 2000 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 14, poz. 

114), oznaczona jako obszar D w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Brzeziny, o którym mowa w pkt 2 niniejszej uchwały – wymaga 

aktualizacji; 

7) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działek z obrębu nr 7, położonych między ulicami Głowackiego i Sienkiewicza, 

uchwalona uchwałą Nr XLVI/236/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1315) –  nie wymaga aktualizacji; 

8) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działki nr ew. 2947/2 z obrębu nr 8, położonej przy ul. Przemysłowej uchwalona 

uchwałą Nr XLVII/250/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 1713) –  nie wymaga aktualizacji. 

 

§ 2 

„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny i miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny” stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady 

 

                                                                                              Grzegorz Kędzia 


