
Uchwała Nr XV/ 103 / 07 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

 

w sprawie nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie 

ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i 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 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 880, M.P. Nr 44, poz. 779, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087 M.P. Nr 62, poz. 861, M.P. z 2006 r. Nr 73 poz. 733, z 2007 r. Nr 75, poz. 

493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nie uzgadnia się projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie 

ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

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

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Zbigniew Bączyński 



Uzasadnienie do uchwały Nr XV/ 103 / 07 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie 

ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy” 

 

Pismem z dnia 31 października 2007 r. znak: SR.V.6633/28/07 Wojewoda Łódzki 

wystąpił o uzgodnienie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”. W projekcie zawarto opis przebiegu granic 

Obszaru, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy mające 

obowiązywać na tym terenie. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze 

względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 

względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 

pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu 

następuje w drodze rozporządzenia wojewody. Projekt rozporządzenia w sprawie 

wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia  

z właściwą miejscowo radą gminy. 

Od 9 marca 2005 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przyjęty uchwałą 

Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W dokumencie tym 

zawarte jest już wiele ograniczeń, które wynikałyby z ustalenia obszaru chronionego 

krajobrazu. 

Ponadto w północnej części Brzezin wyznaczona jest otulina Parku Krajobrazowego 

Wzniesień Łódzkich obejmująca teren o pow. około 25,20 ha, na której zlokalizowana jest 

miejska oczyszczalnia ścieków.  

Proponowany na terenie miasta obszar chroniony obejmuje otulinę oraz obszar ok. 2 

ha w stronę centrum Brzezin. Wyznaczenie Obszaru wiąże się z ograniczeniami 

inwestycyjnymi (wszelkie inwestycje musiałyby być uzgadniane z Wojewódzkim 

Konserwatorem Przyrody), co może wpłynąć niekorzystnie na rozwój miasta. 

Mając na względzie uwarunkowania przestrzenne i planistyczne podjęto uchwałę o nie 

uzgodnieniu projektu rozporządzenia. 

 


