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UCHWAŁA NR III/12/10 
 RADY GMINY W PAWŁOWIE 

 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/373/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010 r.  
w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów  

na terenie gminy Pawłów  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po 
przedłożeniu przez Wójta Gminy Pawłów projek-
tu uchwały, Rada Gminy w Pawłowie uchwala, 
co następuje:  

 
§ 1. W uchwale Nr XLVI/373/10 Rady Gmi-

ny w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010 r.  
w sprawie zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Pawłów na terenie gminy Pawłów wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 18 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„geometria dachów głównej bryły budyn-
ków: dwuspadowe, czterospadowe lub wie-
lospadowe, symetryczne, o kącie nachyle- 
nia połaci dachowych 30 stopni do 45 stopni 
z możliwością wprowadzenia naczółków  
i przyczółków”, 

2) w § 18 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „do-
puszcza się dachy jednospadowe jedynie na 
budynkach gospodarczych i garażach lokali-
zowanych bezpośrednio przy granicy działki 
lub w odległości 1,5 m od granicy działki oraz 
na budynkach garażowych dobudowywa-
nych do budynków mieszkalnych. Kąt nachy-
lenia połaci dachowych takiego dachu nie 
może być mniejszy niż 15 stopni”, 

3) w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie: 
„geometria dachów budynków administracji 
dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie na-
chylenia połaci dachowych 20 stopni do 45 
stopni, budynki te nie powinny być wyższe 
niż 3 kondygnacje nadziemne”, 

4) w § 20 ust. 1 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„geometria dachów głównej bryły budynku – 
dachy nowo budowanych oraz nadbudowy-
wanych i przebudowywanych budynków na-
leży wznosić jako dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o kącie nachylenia połaci dacho-
wych 20 stopni do 45 stopni”, 

5) w § 21 ust. 1 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„geometria dachów głównej bryły budynku – 
dachy nowobudowanych oraz nadbudowy-
wanych i przebudowywanych budynków na-
leży wznosić jako dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o kącie nachylenia połaci dacho-
wych 20 stopni do 50 stopni z możliwością 
wprowadzenia naczółków”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Pawłów. 
 
§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie  

30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Genowefa Dyk 
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UCHWAŁA NR III/15/10 
 RADY GMINY W PAWŁOWIE 

 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku  
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą- 

dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz  


