
UCHWAŁA NR XLII/291/2017 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 24 lipca 2017 r. 

 
w  sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Brzeziny - Kompleksu 2                       

w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie 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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) 

oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010) na wniosek Burmistrza Miasta Brzeziny, Rada 

Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża zgodę na ustanowienie na terenie miasta Brzeziny Podstrefy Brzeziny 

Kompleksu 2 w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze składającym 

się z działek gruntu o numerach: 

1) 2155 o powierzchni 2,9943 ha,  

2) 2156 o powierzchni 1,1976 ha,  

3) 2157 o powierzchni 2,2783 ha,  

4) 2158 o powierzchni 1,1253 ha,  

5) 2159 o powierzchni 1,1981 ha,  

6) 2160 o powierzchni 1,2576 ha, 

 położonych w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego, obr. 4, o łącznym obszarze 10,0512 ha 

 

§ 2. Położenie i obszar terenu proponowanego do włączenia do Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej określa załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały (mapa, wykaz działek 

z powierzchnią). 

 

§ 3. Oświadcza, że teren opisany w § 1 nie jest objęty jakąkolwiek formą ochrony 

przyrody.  

 

§ 4. Informację o przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania ww. terenu określa 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (wypis z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego). 

 

§ 5. Oświadcza, że teren opisany w § 1, nie jest położony na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1121). 

 

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

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

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 
         Przewodniczący Rady Miasta 

                       

        Tadeusz Barucki 


