
 

UCHWAŁA  NR XXV/ 161/2016 

RADY  MIASTA  BRZEZINY 

z dnia 24 czerwca 2016r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w 

rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, 

Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy  z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778)  Rada 

Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie 

ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG , Małczewskiej, 

Fredry i Piłsudskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z 

dnia 29 listopada 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 51, poz. 534) zmienionego 

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

2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7, położonych między ulicami Głowackiego i 

Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1315)  i uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr 

XLVI/I/250/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki nr 

ew. 2947/2 z obrębu nr 8, położonej przy ulicy Przemysłowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 

1713). 

 

§2. Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu obejmują teren określony w 

załączniku graficznym do uchwały. 

 

§3. Przedmiot i zakres opracowania oraz procedura zmiany planu będą zgodne z art. 15 i 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                                           Grzegorz Kędzia  

  

 

 


