
UCHWAŁA NR XVIII/185/12
RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Chybice na terenie gminy Pawłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.), po 
stwierdzeniu, że przedmiotowa zmiana Nr 1 w miejscowym planie nie narusza ustaleń „Zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów” uchwalonego uchwałą Nr 
XVIII/183/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25.06.2012 r. 

Rada Gminy w Pawłowie uchwala, co następuje : 

DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Zmianę Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Chybice na terenie gminy Pawłów, zwaną dalej  „zmianą planu”. 

2. Zmiana planu obejmuje dwie działki o nr ewid. 19/1 i 23/1 położone w północnej części sołectwa 
Chybice o powierzchni 1.1800 ha, której granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr X/94/11 Rady 
Gminy w Pawłowie z dnia 20 września 2011 r. 

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest przeznaczenie 

działek o nr ewid. 19/1 i 23/1 na cele funkcji usług sportu i rekreacji, usług oraz pod poszerzenia drogi 
publicznej powiatowej do klasy „Z”. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst zmiany 
planu. 

2. Integralną częścią uchwały są: 

1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, wykonany na kompilacji map 
sytuacyjno-wysokościowej w skali  1:1000 oraz mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000 uzyskanych 
z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach; 

2) Załącznik Nr 2 do uchwały - Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Pawłowie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany planu; 

3) Załącznik Nr 3 do uchwały - Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Pawłowie dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania  zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
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3. Opracowanie niniejszego planu zostało poprzedzone „Opracowaniem ekofizjograficznym do Zmiany Nr 
1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów”, 
określającym podstawowe uwarunkowania wynikające z zasobów środowiska naturalnego i ich ochrony, 
w obrębie terenu objętego zmianą planu i uwzględnione w niniejszej zmianie planu. 

4. Do zmiany planu dołączone zostały, jako odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu: 

1) prognoza oddziaływania Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Chybice na terenie gminy Pawłów na środowisko przyrodnicze; 

2) prognoza skutków finansowych uchwalenia Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów. 

5. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oceniającą rozwiązania przyjęte 
w zmianie planu, został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, 
z póź. zm.). 

§ 3. 1. Ilekroć w ustaleniach uchwały oraz na rysunku planu jest mowa o: 

1) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące zmiany Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów, o którym mowa w § 
1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy w Pawłowie, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej; 

3) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu Nr 1 na mapie w skali  1: 1 000, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, Polskie Normy oraz akty prawa miejscowego; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub sposobie  zagospodarowania, 
zawarty w liniach rozgraniczających i oznaczony symbolem literowym; 

6) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia wyznaczona na danym terenie, której nie może przekroczyć: 
żadna krawędź zewnętrznej ściany budynku oraz określona w ustaleniach zmiany planu budowla; linia ta 
nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów 
prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków, 
dla których warunki przekroczenia linii mogą być określone w ustaleniach zmiany planu; 

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu, który 
przeważa w min. 60% na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, 
związanego bezpośrednio z funkcją terenu; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż  podstawowe, 
które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, oraz które z nim nie  koliduje, jest to planowany 
rodzaj użytkowania terenu, który nie stanowi więcej niż 40% na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi; 

10) przeznaczenie terenu – rodzaj dopuszczonej funkcji obiektów i form użytkowania na danym terenie; 

11) wysokości obiektu (budynku, zabudowy) – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar 
liczony od średniego poziomu terenu przy wejściu do budynku do poziomu kalenicy,  attyki, gzymsu 
budynku; 

12) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy obiektami 
kubaturowymi w stosunku do powierzchni działki lub terenu inwestycji; 
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13) wskaźniku intensywność zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni kondygnacji 
nadziemnych budynków do powierzchni działki; powierzchnię budynku liczy się w obrysie wykończonych 
ścian zewnętrznych lub w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie na wysokości 1 m od poziomu 
podłogi; 

14) podziale nieruchomości –  należy przez to rozumieć podział dokonywany w trybie 
przepisów szczególnych o gospodarce nieruchomościami; 

15) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć treść zapisu art. 143 ust. 2 ustawy z   dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr  102, poz. 651), 
w związku z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póź. zm.); 

16) zmianą studium – należy przez to rozumieć “Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów”; 

17) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną 
w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie; 

18) ogrodzeniach ażurowych – należy przez to rozumieć takie ogrodzenia, w których powierzchnia 
materiału, z których wykonano przęsła stanowi maksimum 40% całej powierzchni przęsła; 

19) reklamie - należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej na temat towarów i usług, 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

20) działce budowlanej – rozumie się przez to nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego; 

21) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijna całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne; 

22)  dostępie do drogi publicznej – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi, poprzez drogę 
wewnętrzną albo służebność gruntową; 

23) paliwach ekologicznych - należy przez to rozumie stosowanie czystych ekologicznie paliw spełniających 
odpowiednie środowiskowe normy jakościowe emisji; 

24) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek rurociągu lub przewodu, z którego korzysta jeden lub kilku 
użytkowników, łączący sieć infrastruktury technicznej użytku powszechnego z przyłączanym obiektem lub 
obiektami; 

25) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także 
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

26) usługi sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć obiekty służące działalności związanej ze sportem 
i rekreacją, m.in. stadiony, hale sportowe, boiska, baseny, siłownie, łaźnie, sauny, budynki administracyjno-
biurowe i obiekty szatniowo-sanitarne; 

27) obsługa transportu samochodowego – należy przez to rozumieć obiekty związane z obsługą ruchu 
drogowego, w tym miejsca obsługi podróżnych, stacje kontroli pojazdów i myjnie samochodowe; 

28) parking – należy przez to rozumieć obiekty służące do przechowywania i postoju pojazdów. 

2. Podane w ust. 1 określenia odnoszą się wyłącznie do ustaleń zmiany planu, stąd mogą odbiegać od  
określeń zamieszczonych w przepisach odrębnych. 

3. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi 
w przepisach odrębnych. 

§ 4. 1. Dla obszaru objętego granicami określonymi w §1 ust. 2 niniejszej uchwały określa  się: 

1) przeznaczenie terenów, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu; 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36   ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Dla obszaru objętego zmianą planu nie określa się: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu brak potrzeby 
wyznaczenia takich przestrzeni; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyż takie nie występują. 

§ 5. 1. Ustaleniami obowiązującymi są następujące oznaczenia, przedstawione na rysunku zmiany planu – 
załącznik nr 1: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole literowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

4) teren o szczególnych warunkach zagospodarowania wynikający z przepisów odrębnych: 

a) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 15 kV ze strefą techniczną; 

b) strefa biernej ochrony archeologicznej; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku zmiany planu, nie wymienione w ust. 1 są informacjami 
dodatkowymi nie stanowiącymi jego ustaleń. 

DZIAŁ II.
USTALENIA OGÓLNE PLANU OBOWIĄZUJACE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY PLANU 

Rozdział 1.
Ogólne ustalenia realizacyjne 

§ 6. 1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy 
i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu. 

2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych 
terenów, stanowią integralną część ustaleń zmianyplanu. 

3. Zgodność z ustaleniami zmiany planu jest uwarunkowana kompleksowym odniesieniem ogólnych 
i szczegółowych ustaleń realizacyjnych planu do podejmowanych działań w granicach obszaru objętego tą 
zmianą planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie ustaleń realizacyjnych powoduje niezgodność 
z ustaleniami niniejszej zmiany planu. 

4. Ustalenia zmiany planu nie naruszają przepisów odrębnych, mających zastosowanie nadrzędne 
w odniesieniu do sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów w granicach obszaru objętego zmianą 
planu. Sprzeczność z przepisami odrębnymi powoduje również niezgodność z ustaleniami zmiany planu. 
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5. Zmiana lub wprowadzenie przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń zmiany planu nie 
powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się odnieść ich treść do zmienionego 
stanu prawnego bez zmiany ich istoty. 

6. Na terenie objętym zmianą planu, sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń budowlanych, 
pozostawia się do uściślenia w postępowaniu administracyjnym 

w sprawie wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem wymogów wynikających 

z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 
r. Nr 75, poz.690 z późn. zm.) oraz innych przepisów odrębnych mających odniesienie do określonego 
w zmianie planu sposobu użytkowania terenu w oparciu o skonkretyzowany wniosek inwestorski. 

7. W granicach terenów objętych zmianą planu dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku 
zmiany planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych  koniecznych dla obsługi 
wyznaczonej funkcji pod warunkiem zachowania przeznaczania podstawowego terenu. 

8. Dla całego obszaru objętego zmianą planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania 
awariom ustala się: 

1) pokrycie zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych przez istniejący i rozbudowywany 
system zaopatrzenia w wodę – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) wyposażenie nowoprojektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne zgodnie 
z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony  przeciwpożarowej; 

3) drogi pożarowe muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych; 

4) w związku z położeniem obszaru objętego zmianą planem w zasięgu scentralizowanego systemu 
alarmowegogminy Pawłów nie ustala się nowej lokalizacji syren alarmowych  służących 
w sytuacjachkryzysowych realizacji zadań w zakresie ostrzegania i alarmowania; 

5) realizacja wymogów dotyczących ochrony ludności zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym 
potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U z 2004 r. Nr 125, poz. 1309). 

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania 

§ 7. 1. Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów określa się 

w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, 

o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem: 

1) ustaleń rysunku zmiany planu i oznaczeń, o których mowa w § 3 ust. 1; 

2) ustaleń ogólnych zawartych w § 6 do § 21niniejszej uchwały; 

3) ustaleń szczegółowych zawartych w § 22 do § 24 niniejszej uchwały. 

2. Zmiana sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów nie może naruszać: 

1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich; 

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych określonych odrębnymi przepisami; 

3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki   wodnej i ochrony 
krajobrazu, określonych w przepisach odrębnych. 

3. Na rysunku zmiany planu wyznaczono następujące granice obszarów o różnym przeznaczeniu terenu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone za pomocą linii rozgraniczających i oznaczone symbolami 
literowymi: 

1) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US ; 

2) tereny usług, oznaczone symbolem U ; 
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3) teren przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej  powiatowej do klasy „Z”, oznaczony symbolem KD-
Z. 

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 1. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zgodnie z ustanowionymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, oraz ustaleniami 
określonymi w przepisach niniejszego paragrafu. 

2. Utrzymanie podstawowych elementów rozplanowania i kompozycji przestrzennej, tj. nieprzekraczalne 
linie zabudowy, oraz charakter zabudowy. 

3. Ujednolicenie charakteru i wysokości zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej uchwały. 

4. Dopuszcza się realizację reklam, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej w postaci: 

1) tablic o powierzchni nie większej niż 20 m2; 

2) zabrania się realizacji reklam w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych, chyba że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej; 

3) zakaz stosowania świetlnych reklam migających i dźwiękowych. 

5. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie zmiany 
planu należy kształtować w sposób ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, 
pogarszających odbiór wizualny. 

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 1. W zakresie ochrony systemu środowiska obowiązują następujące zasady: 

1) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu; 

2) ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny; 

3) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów nie związanych z zaopatrzeniem w wodę ludności; 

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi; 

5) ustala się zasadę maksymalnej ochrony istniejącej zieleni i zadrzewień, poprzez zachowanie istniejących 
drzew i krzewów, oraz wkomponowanie ich w zieleń urządzoną terenów inwestycyjnych. Należy dążyć do 
zachowania jak największej ilości drzew. 

2. Granice i warunki ochrony przyrody – Sieradowickiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z § 
12 ust. 1. 

3. W rozumieniu art. 113 ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z póź. zm.)ustala się dopuszczalny poziom hałasu dla 
poszczególnych rodzajów terenów: 

1) tereny oznaczone symbolem US wskazuje się jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży; 

2) tereny oznaczone symbolem U wskazuje się jako tereny mieszkaniowo – usługowe. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. 1. Na terenie objętym zmianą planem  wyznacza się strefę archeologicznej ochrony biernej, 
obejmującą stanowisko archeologiczne, zdefiniowane w art. 3, pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie  
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póź. zm.) i objęte ochroną prawną na podstawie 
art.6, ust.1, pkt 3 cytowanej ustawy, ujęte w ewidencji zabytków archeologicznych w ramach 
Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP 84-67/502). 
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2. W strefie, o której mowa w ust.1 mają zastosowanie przepisy odrębne związane z ochroną i opieką nad 
zabytkami oraz następujące ustalenia: 

1) zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu; 
w obrębie stref zlokalizowanych na gruntach rolnych dopuszcza się dalsze rolnicze użytkowanie nie 
powodujące dewastacji terenu; 

2) prowadzenie prac ziemnych oraz podejmowanie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego 
zagospodarowania terenu w granicach strefy wymaga zapewnienia badań archeologicznych (w formie 
nadzoru archeologicznego, badań wykopaliskowych lub badań sondażowych); 

3. W razie odkrycia w toku robót ziemnych przedmiotu, co do którego istniałoby przypuszczenie, że jest on 
zabytkiem, sposób postępowania określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póź. zm.). 

Rozdział 6.
Zasady kształtowania zabudowy  oraz zagospodarowania terenu 

§ 11. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
zawarte zostały w § 22 do § 24zawierającym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych 

§ 12. Obszar objęty planem położony jest w granicach Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
stanowiącego otulinę Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie nr 
81/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1942) wraz 
z rozporządzeniem nr 11/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.  zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 42, poz. 623). 

1) Na terenie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące działania w zakresie 
czynnej ochrony ekosystemów: 

a) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu, 

b) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a w szczególności najcenniejszych zbiorowisk łąk, 

c) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej, 

d) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych, 

e) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej. 

2) Na terenie obszaru zakazuje się: 

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu 
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

c) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka, 

d) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

§ 13. W celu umożliwienia właściwego użytkowania terenu oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 
stosownie do odrębnych przepisów, ustala się granicę strefy technicznej wzdłuż  napowietrznej linii średniego 
napięcia 15kV na 15 m (po 7,5 m z każdej strony od osi trasy linii), oznaczonej na rysunku planu symbolem 
E15kV. 
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1) Na terenie strefy technicznej od linii energetycznej obowiązuje: 

a) zakaz budowy obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz boisk sportowych 
otwartych i obiektów małej architektury w postaci placów zabaw dla dzieci, 

b) lokalizację innych obiektów dopuszcza się po uzyskaniu opinii właściwego zakładu energetycznego, 

c) ewentualne zbliżenie do linii 15 kV, należy uzgodnić z administratorem sieci elektroenergetycznej, 
w celu ustalenia możliwości zbliżenia i określenia warunków umożliwiających to zbliżenie, 

d) zakaz nasadzeń drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekroczyć 3,0 m, 

e) w przypadku przebudowy bądź likwidacji linii możliwość zagospodarowania wyznaczonej strefy 
zgodnie z przeznaczeniem terenu. 

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu 

§ 14. Ustala się następujące zasady i ogólne warunki scaleń i podziałów nieruchomości: 

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości 
w rozumieniu przepisów prawa gospodarki nieruchomościami; 

2) na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się dokonywanie łączenia i podziałów nieruchomości; 

3) w przypadku podziału geodezyjnego – w celu ustalenia innego niż istniejący układu działek budowlanych 
obowiązują następujące zasady wydzielania nowych działek: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabudowy usługowej oraz usług sportu i rekreacji  nie 
może być mniejsza niż 500 m2, a szerokość frontu działki min. 16,0 m; wielkości działek oraz pozostałe 
parametry należy dostosować do przeznaczenia terenu z uwzględnieniem przepisów techniczno-
budowlanych, 

b) dostęp do drogi publicznej realizowany bezpośrednio z układu dróg publicznych lub poprzez drogę 
wewnętrzną albo przez nie wydzielony w planie dojazd lub służebność dojazdu, 

c) kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielanymi granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub 
wewnętrznej a granicą tej drogi powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni. 

4) ze względu na specyfikę terenu oraz jego funkcję nie określa się minimalnej wielkości działek w przypadku 
dokonywania podziałów pod drogi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej; 

5) nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów mających na celu powiększenie 
działek sąsiednich oraz w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw 
własnościowych związanych z istniejącą zabudową. 

Rozdział 9.
Szczegółowe  warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

§ 15. 1. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych zmianą planu na cele określone w§ 22, 
23, 24pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu, bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej. 

2. Wszystkie działania obejmujące realizację obiektów budowlanych należy podporządkować, oprócz 
racjonalnej technologii również dyscyplinie zagospodarowania, poprzez dążenie do koncentracji obiektów, 
oszczędności terenu, dbałości o formę. 

3. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązuje nakaz podłączenia obiektów budowlanych 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 16. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez drogę publiczną 
KD-Z. 

§ 17. W zakresie zasad obsługi, oraz sposobów powiązań z systemami komunikacji ustala się: 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 2171



1) obsługa komunikacyjna – poprzez projektowany zjazd z drogipowiatowej Nr 0603T relacji Szerzawy – 
Chybice – Wieloborowice – Szarotka (KD-Z); 

2) zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, niezbędnych dojść, chodników i dojazdów 
o parametrach zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 18. . Na wszystkich terenach ustala się dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruktury technicznej 
obsługującej inwestycje realizujące przeznaczenie terenu. 

§ 19. Dla infrastruktury technicznej ustala się: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie z komunalnej sieci wodociągowej z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, 

b) przy rozbudowie sieci wodociągowej uwzględnienie wymogów przeciwpożarowych w szczególności 
w zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych. 

2) w zakresie odprowadzania ścieków: 

a) odprowadzenie ścieków przez przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem 
przepisów odrębnych, 

b) przesył ścieków do oczyszczalni ścieków obsługującej gminę, zlokalizowanej w Godowie poza 
granicami zmiany planu. 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych rozwiązać indywidualnie w sposób zapewniający pełną 
ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby z zachowaniem warunków określonych 
w przepisach odrębnych, 

b) zagospodarowanie (tam gdzie jest możliwe) wód opadowych i roztopowych po podczyszczeniu 
w miejscu ich powstania np. (studniach i rowach chłonnych), 

c) w przypadku obiektów usługowych z utwardzonymi placami postojowymi/manewrowymi, parkingów 
i drogi powiatowej obowiązek budowy lokalnych układów odwodnieniowych zakończonych 
urządzeniami podczyszczającymi z odprowadzeniem już oczyszczonych ścieków do odbiornika; 

d) zakaz odprowadzania wód opadowych na sąsiednie działki oraz teren dróg. 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) gromadzenie odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich przechowywania umieszczonych 
w osłoniętych miejscach, na podłożu nieprzepuszczalnym, 

b) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami, 

c) stosowanie urządzeń służących do segregacji odpadów; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenie z sieci gazowej bądź ze źródeł indywidualnych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło, przyjmuje się rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych 
(gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.) oraz odnawialnych źródeł energii; 

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie z sieci elektrycznej SN i nN poprzez jej budowę oraz rozbudowę i przebudowę 
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, 

b) lokalizacja wewnętrznych stacji transformatorowych w odległości minimum 1,5 m od granicy sąsiedniej 
działki, zwróconych ścianą bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych do tejże granicy, 

c) dla zapewnienia bezpieczeństwa od istniejących i projektowanych napowietrznych linii 15 kV konieczne 
jest zastosowanie w konstrukcjach linii odpowiedniego zabezpieczenia przewodów przed zerwaniem 
oraz wybudowanie uziemień ochronnych, zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi 
technicznymi, w zależności od usytuowania linii w stosunku do projektowanego zainwestowania terenu, 
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d) dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego od istniejących i projektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV, zabudowę kubaturową należy lokalizować w odległościach nie 
mniejszych niż: 

- 15,0 m od ścian zewnętrznych budynku stacji wnętrzowej, 

- 5,0 m od obrysu stacji słupowej. Odległości mogą być mniejsze przy zastosowaniu odpowiednich 
materiałów ogniotrwałych po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiednich jednostek będących 
właścicielami stacji; 

8) w zakresie łączności telekomunikacyjnej: 

a) usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych, 

b) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie 
muszą być spełnione dla terenów związanych z przebywaniem  ludzi, oraz jeżeli taka inwestycja jest 
zgodna z przepisami odrębnymi, 

c) napowietrzne linie telefoniczne należy sukcesywnie kablować. 

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

§ 20. Do czasu realizacji inwestycji zapisanych w zmianie planu na wszystkich terenach dopuszcza się 
utrzymanie ich dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, bez możliwości tymczasowej zabudowy 
terenów, na których zmiana planu nie dopuszcza zabudowy. 

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36                 ust. 

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 21. 1. Ustala się stawkę procentową służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu w wysokości: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem U - 5%; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem US i KD-Z - nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości. 

2. Sposób określania wartości nieruchomości dla celów, o których mowa w ust. 1, regulują przepisy 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z póź. zm.) oraz inne przepisy odrębne. 

DZIAŁ III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi 

§ 22. 1. Dla terenu usług sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem US , zmiana 
planu ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – lokalizacja budynków i obiektów z zakresu sportu i rekreacji, w tym boisk 
sportowych otwartych; 

2) przeznaczenie  dopuszczalne: 

a) lokalizacja obiektów integralnie związanych z przeznaczeniem  podstawowym, m.in. szatniowo - 
gospodarczych,garaży i budynków gospodarczych, 

b) wewnętrzna komunikacja piesza i kołowa, miejsca parkingowe, 

c) urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) zieleń izolacyjna i urządzona, 

e) urządzenia  terenowe, 

f) mała architektura i place zabaw oraz elementy systemu informacji gminnej; 
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3) w zabudowie i zagospodarowaniu działek należy uwzględnić ustalenia ogólne zmiany planu, w  zakresie 
odpowiadającym uwarunkowaniom i funkcji terenu. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) parametry i wskaźniki zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogę KD-Z– min. 13,0 m, zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu, 

b) gabaryty budynków do maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych, 

c) maksymalną wysokość zabudowy obiektami kubaturowym do kalenicy maksymalnie do 11,0 m; dla 
garaży i budynków gospodarczych do 6,0 m, 

d) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej  od 30 stopni- 45 stopni,

e) krycie dachów dachówką lub materiałem dachówko podobnym w kolorach zbliżonych do naturalnej 
dachówki, brązach, graficie, zielonym i szarościach; nie dopuszcza się zastosowania pokryć dachowych 
w kolorach jaskrawych oraz żółtym i niebieskim. 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy  na  0,01 

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na 0,4 

c) wskaźnik zabudowy działki – maksymalnie 35%, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30%. 

3) obsługa komunikacyjna poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej KD-Z; 

4) w programie inwestycji należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc parkingowych dla  potencjalnych 
użytkowników, kibiców i obsługi, zakładając nie mniej niż 8 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce dla 
osób niepełnosprawnych. 

3. Dla obiektów zaplecza sanitarno - szatniowego związanego z funkcją podstawową dopuszcza się 
systemowe rozwiązania projektowe w zakresie formy architektonicznej i gabarytów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dla tego typu obiektów. 

§ 23. 1. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem U , zmiana plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe –  lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z obsługą transportu 
samochodowego i ruchu turystycznego w tym  stacja kontroli pojazdów, myjnia samochodowa, handel, 
gastronomia, motel, parkingi. 

2) przeznaczenie  dopuszczalne: 

a) lokalizacja obiektów towarzyszących funkcji podstawowej, 

b) lokalizacja funkcji mieszkaniowej jedynie w powiązaniu z prowadzoną na terenie działalnością 
usługową tj. dopuszczenie funkcji mieszkaniowej dla prowadzących działalność określoną 
w przeznaczeniu podstawowym, 

c) wewnętrzna komunikacja piesza i kołowa, miejsca parkingowe, 

d) urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) zieleń izolacyjna i urządzona, 

f) mała architektura oraz elementy systemu informacji gminnej. 

4) w zabudowie i zagospodarowaniu działek należy uwzględnić ustalenia ogólne zmiany planu, w    zakresie 
odpowiadającym uwarunkowaniom i funkcji terenu. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) parametry i wskaźniki zabudowy: 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 2171



a) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogę KD-Z– min. 13,0 m, zgodnie z rys. 
zmiany planu, 

b) maksymalną wysokość zabudowy obiektami kubaturowymi do kalenicy maksymalnie do 11,0 mi do 
maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej  od 30 stopni- 45 stopni, 

d) krycie dachów dachówką lub materiałem dachówko podobnym w kolorach zbliżonych do naturalnej 
dachówki, brązach, graficie, zielonym i szarościach; nie dopuszcza się zastosowania pokryć dachowych 
w kolorach jaskrawych oraz żółtym i niebieskim; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy  na  0,01 

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na 0,6 

c) wskaźnik zabudowy działki – maksymalnie 45%, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 20%; 

3) dla obiektów usługowych powiązanych z istniejącą stacją paliw w szczególności z usługami w zakresie 
stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych dopuszcza się gabaryty budynku do jednej kondygnacji 
nadziemnej, zastosowanie dachów płaskich z pokryciem zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przy 
zachowaniu wysokości zabudowy do gzymsu lub ściany attykowej – do 6,50 m. Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenu jak w § 23 ust.2 pkt 2); 

4) obsługa komunikacyjna poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej KD-Z lub alternatywnie poprzez 
istniejący zjazd i komunikację wewnętrzną na terenie stacji paliw zlokalizowanej na działce nr ewid. 23/2; 

5) w programie inwestycji należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc parkingowych dla potencjalnych 
użytkowników i obsługi, przyjmując minimum 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 

powierzchni użytkowej usług. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KD-Z - teren przeznaczony pod 
poszerzenie drogi publicznej powiatowej do klasy „Z”  ustala się: 

1) w granicach terenu objętego zmianą planu rezerwuje się pas o szerokości 3,0 m, pozostała część drogi poza 
granicami zmiany planu; 

2) dopuszcza się budowę niezbędnych urządzeń i budowli związanych z funkcjonowaniem drogi; 

3) w obrębie linii rozgraniczających zakazuje się realizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń 
technicznych dróg związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu; 

4) na terenie tym dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, pełniącej funkcję izolacyjną oraz prowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej nie związanej z drogą oraz przebudowę zjazdów za zgodą i na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi. 

DZIAŁ IV.
USTALENIA KOŃCOWE 

Rozdział 1.
Przepisy uzupełniające 

§ 25. 1. Teren objęty ustaleniami zmiany planu wymaga zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 121, poz. 1266 z póź. zm.), gdyż stanowi użytki rolne kl. II i III a, pochodzenia mineralnego. 

2. Grunty rolne objęte zmianą planu zostały przeznaczone na cele nierolnicze w zakresie objętym tym 
planem Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-156/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku. 

Rozdział 2.
Przepisy końcowe 

§ 26. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej zmiany planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia zmiany planu. 
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§ 27. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Pawłowie Nr XXX/287/06 z dnia 14 września 2006 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów 
w zakresie ustaleń dla działek  nr ewid. 19/1 i 23/1 objętych niniejszą zmianą planu. 

§ 28. Zobowiązuje się Wójta Gminy Pawłów do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy. 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Genowefa Dyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/185/12 

Rady Gminy w Pawłowie 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/185/12 

Rady Gminy w Pawłowie 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

Rady Gminy w Pawłowie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 
Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy 
Pawłów. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy w Pawłowie rozstrzyga, co następuje: 

1. W okresie wyłożenia zmiany planu od dnia 13.03.2012 r. do dnia 13.04.2012 r. oraz w okresie składania 
uwag do dnia 30.04.2012 r.,  do projektu zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów   – uwagi nie wpłynęły. 

2. W związku z brakiem uwag do projektu zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów, wyłożonego do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/185/12 

Rady Gminy w Pawłowie 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

Rady Gminy w Pawłowie 

dotyczące sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania  zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy w Pawłowie rozstrzyga o sposobie realizacji 
zapisanych w zmianie Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na 
terenie gminy Pawłów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, w sposób następujący: 

1. Inwestorem zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy będzie Gmina Pawłów oraz administratorzy lub właściciele sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej. 

2. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy będą przy udziale pełnym lub częściowym: 

a) Budżet Gminy Pawłów. 

b) Środki i fundusze zewnętrzne m. in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje samorządu 
województwa, dotacje i pożyczki z funduszy celowych, kredyty i pożyczki bankowe uzyskane za zgodą 
Rady Gminy w Pawłowie i inne. 

c) Fundusze prywatne m. in. udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - 
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - „PPP", a także przy udziale właścicieli 
nieruchomości. 

3. Inwestycje realizowane będą kompleksowo lub etapowo, w zależności od wielkości przeznaczonych 
środków. 

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań, ustalone będzie 
według kryteriów i zasad przyjętych przez Gminę Pawłów. 
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