
 

 

UCHWAŁA NR 295/XXXII/13 

RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dylów A 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 

1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w związku z uchwałą Nr 174/XXI/12 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 paź-

dziernika 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dylów A, po stwierdzeniu iż projekt planu 

nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta 

Pajęczno, Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Stwierdza się, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy i Miasta Pajęczno.  

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla składowiska odpadów komunal-

nych w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.  

3. Integralnymi częściami planu są:  

1) rysunek planu w skali 1:1000 obejmujący obszar objęty planem, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 

uchwały;  

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do 

uchwały. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Pajęcznie;  

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będące-

go przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie;  

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt. wys. w skali 

1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  
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4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach 

wraz z aktami wykonawczymi;  

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na ry-

sunku planu;  

6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń 

planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie 

litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;  

7) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, 

które przeważa lub powinno przeważać na danym terenie;  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które moż-

na dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego. 

Należą do nich ciągi komunikacyjne, place manewrowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń i 

elementy małej architektury oraz określone rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym dla ustaleń szcze-

gółowych;  

9) oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko oraz na zdrowie 

ludzi;  

10) standardach emisyjnych – należy przez to rozumieć dopuszczalne wielkości emisji substancji, a także 

energii, takich jak: ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, określone w przepisach odrębnych 

i aktach normatywnych;  

11) działce inwestycyjnej - należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek objętych jednym pozwoleniem 

na budowę;  

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana 

budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi i granicy terenu. Definicja ta nie dotyczy inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej;  

13) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć część powierzchni działki zajętą przez rzuty poziome 

wszystkich budynków w ich obrysie;  

14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci 0-100;  

15) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym. 

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć w spo-

sób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są oznaczone symbolem Ok tereny gospodarki odpadami, stanowiące inte-

gralną część istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, objętego innym planem 

miejscowym (całość składowiska, razem z częścią przewidzianą na jego powiększenie, jest jedną działką inwe-

stycyjną, a obszar objęty niniejszym planem miejscowym stanowi 21,04% powierzchni całego składowiska). 

W granicach planu położony jest także odcinek gminnej drogi publicznej, dojazdowej, oznaczony symbolem 

KDD.  

§ 5. 1. W planie ustala się:  

1) przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;  

5) granice oraz sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepi-

sów;  

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;  
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;  

8) stawkę procentową stanowiącą podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo-

ści. 

2. Plan nie zawiera, ze względu na niewystępowanie w granicach planu, ustaleń dotyczących:  

1) obszarów przestrzeni publicznych;  

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania terenu;  

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu za-

budowy. 

§ 6. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 

1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) teren zieleni ochronnej;  

5) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami Ok i KDD. 

3. Inne oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania – poza planem;  

2) symbole wg obowiązujących planów miejscowych. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru  

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uwzględnione w obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno). Występuje jednak teren publiczny, 

jakim jest odcinek gminnej drogi publicznej.  

2. Obszar objęty planem stanowi część całościowego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest rozbudowa 

poszczególnych części składowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A 

służących gospodarowaniu odpadami, w tym: mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu odpadów, wytwarza-

niu odpadów, odbiorze i zbieraniu odpadów oraz ich unieszkodliwianiu.  

3. Na obszarze objętym planem określa się, w ramach zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

elementy zagospodarowania przestrzennego:  

1) wymagające realizacji nowego sposobu zagospodarowania zgodnie z ustalonymi planem funkcjami;  

2) przy realizacji nowego sposobu zagospodarowania nakazuje się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy wyznaczonych na rysunku planu;  

3) ustala się ogrodzenie terenu, w tym również od strony drogi publicznej, o maksymalnej wysokości 250 cm 

od poziomu terenu;  

4) nie przewiduje się lokalizacji reklam i innych sposobów informacji wizualnej, poza informacją o zakładzie 

i jego funkcjonowaniu. 

§ 8. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:  

1. W zakresie ochrony przyrody - obszar w granicach planu nie jest objęty ochroną przyrody na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody i nie jest przewidziany do objęcia taką ochroną, w tym także Natura 2000.  
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2. W ramach zasad ochrony środowiska ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia:  

1) na obszarze objętym planem ustala się lokalizację inwestycji realizującej cel publiczny, stanowiącej przed-

sięwzięcie zaliczane do mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ujęte 

w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym również dopuszczalne są inwestycje w zakresie telekomunikacji i 

łączności publicznej oraz inwestycje realizowane na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; w związ-

ku z powyższym realizowane tu inwestycje podlegają ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z 

przepisami odrębnymi;  

2) obszar objęty planem będzie miejscem powstawania odorów;  

3) całość terenu przewidzianego do zabudowy (m.in. jest to teren płyt kompostowych, kwater składowania, 

zbiorników odparowujących ścieki oczyszczone, zbiorników wód opadowych, rowów odsączająco-

odparowujących, dróg technologicznych) - podlega obowiązkowi szczelnego zabezpieczenia podłoża przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni do wód podziemnych. W tym celu teren powinien być 

odpowiednio zabezpieczony i uszczelniony, zaś wykonanie winno podlegać szczegółowej procedurze 

i kontroli;  

4) ustala się, że rozbudowa istniejącego składowiska odpadów wymaga rozbudowy istniejącego przyłącza 

wodociągowego stosownie do potrzeb, w dostosowaniu do przyjętego sposobu zagospodarowania;  

5) ustala się, że zasilanie rozbudowywanej części składowiska w energię elektryczną i oświetlenie terenu bę-

dzie się odbywać poprzez rozbudowę istniejącej stacji transformatorowej i kablowej sieci elektroenerge-

tycznej stosownie do potrzeb;  

6) rozbudowa składowiska odpadów i funkcjonowanie zakładu gospodarowania odpadami wymagają rozbu-

dowy istniejącej sieci kanalizacji przemysłowej służącej odprowadzaniu odcieków, wykonania drenażu od-

cieków w kwaterach składowania, zbiórki i odprowadzania odcieków z płyt kompostowych, a także zbiórki 

i odprowadzania ścieków z nowej płyty rozładunkowej, dróg technologicznych oraz sortowni odpadów 

i skierowaniu ich do hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków na terenie składowiska;  

7) odcieki i ścieki z części terenu podlegającego zanieczyszczeniom podlegać będą podczyszczeniu w hydro-

botanicznej oczyszczalni ścieków ze złożem trzcinowym, skąd będą kierowane do szczelnego zbiornika na 

ścieki oczyszczone. Część tych ścieków podlega odparowaniu, część jest rozdeszczowana na terenie kwater 

składowiska, zaś nadmiar ścieków jest i będzie wywożony transportem asenizacyjnym do punktu zlewnego 

przy oczyszczalni ścieków istniejących poza planem. Dopuszcza się wybudowanie kolektora łączącego 

składowisko z miejską oczyszczalnią w Pajęcznie w sytuacji, kiedy po rozbudowie oczyszczalni byłaby ona 

zdolna przyjąć odcieki ze składowiska;  

8) na potrzeby programu inwestycyjnego związanego z rozbudową obiektu na terenie objętym niniejszym 

planem miejscowym przewidziana jest budowa kolejnego zbiornika odparowującego ścieki oczyszczone 

oraz zbiornika wód opadowych, a także bezodpływowych rowów przy podstawach skarp grobli wokół kwa-

tery składowania, w których mogą być czasowo retencjonowane wody opadowe spływające z grobli;  

9) ścieki bytowe powstają tylko w istniejącej części składowiska i są gromadzone w szczelnym zbiorniku 

bezodpływowym, skąd są wywożone do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków istniejących poza ob-

szarem planu;  

10) biogaz wytwarzany w procesie składowania odpadów, po oczyszczeniu, może być wykorzystywany do 

celów energetycznych, a jeżeli okaże się to niemożliwe, będzie spalany w pochodni;  

11) obszar objęty planem nie jest klasyfikowany akustycznie;  

12) ustala się, że kierunkiem rekultywacji terenu, po zakończeniu funkcjonowania składowiska odpadów, bę-

dzie zalesienie terenu;  

13) obszar objęty planem jest położony w granicach GZWP „Częstochowa 326”, jednak poza obszarem strefy 

ochronnej tego zbiornika. 
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§ 9. W związku z niewystępowaniem na obszarze objętym planem obiektów zabytkowych wpisanych do re-

jestru zabytków oraz wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, a także położenie obszaru 

poza ustanowioną w obowiązującym planie miejscowym strefą ochrony archeologicznej – w planie nie ustala 

się zasad zagospodarowania terenów objętych tymi strefami, nie wprowadza się również ograniczeń wynikają-

cych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  

§ 10. Wyznacza się tereny gospodarki odpadami, stanowiące integralną część istniejącego składowiska od-

padów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Dylów A, stanowiące Zakład Zagospodarowania 

Odpadów, oznaczone symbolem Ok, jako inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dla których 

ustala się:  

1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych z obiektami i 

urządzeniami towarzyszącymi, stanowiące przedsięwzięcie mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddzia-

ływać na środowisko;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia komunikacji kołowej, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

integralnie związane z potrzebami funkcji podstawowej;  

3) przeznaczenie dopuszczalne: realizację urządzeń telekomunikacji i łączności publicznej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) w części składowiska odpadów objętej planem miejscowym przewidziana jest budowa kompostowni w sys-

temie zamkniętym z wykorzystaniem istniejących płyt kompostowych w celu dostosowania jej do wyma-

gań określonych w przepisach odrębnych, sortowni odpadów, kwatery składowania, rezerwa terenu na cza-

sowe odkłady ziemi, drogi technologiczne, zbiornik odparowujący ścieki oczyszczone, zbiornik wód opa-

dowych, zieleń izolacyjna i inne instalacje stanowiące elementy zagospodarowania terenu niezbędne do 

prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów, odbiorze i zbieraniu odpadów oraz ich unieszkodliwianiu, jako integralna część rozbudowy ist-

niejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych;  

2) obowiązuje zakaz lokalizacji każdych obiektów budowlanych o funkcjach chronionych;  

3) ustala się obowiązek zagospodarowania zielenią ochronną wysoką, z udziałem zakrzaczeń, pasa o szeroko-

ści min. 10 m wzdłuż północnej, wschodniej i południowej części terenu objętego niniejszym planem miej-

scowym;  

4) dla składowiska odpadów – w części objętej planem miejscowym - ustala się:  

a) docelową rzędną składowania 240 m npm, 

b) maksymalną roczną ilość składowanych odpadów na całym składowisku – 65 000 Mg/rok, w tym 

w części położonej w granicach planu – 65 000 Mg/rok, 

c) maksymalną całkowitą ilość składowanych odpadów łącznie 900 000 m3, w tym w części objętej planem 

350 000 m3, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, którą stanowią zieleń ochronna i groble – 20%, po-

została powierzchnia podlega utwardzeniu i uszczelnieniu podłoża; 

5) obsługa komunikacyjna - dotychczasowym zjazdem z istniejącej gminnej drogi publicznej, klasy dojazdo-

wej, poprzez utwardzoną drogę wewnętrzną przez teren istniejącej części składowiska odpadów, przy 

uwzględnieniu wjazdu awaryjnego położonego tuż przy zachodniej granicy obszaru objętego planem;  

6) w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m npt i wyższych, stanowiących przeszkody 

lotnicze, ustala się obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z przepisami odrębnymi, celem 

uzgodnienia lokalizacji i ustalenia oznakowania przeszkodowego tych obiektów. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
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1) wysokość zabudowy sortowni oraz dopuszczalnej kompostowni w systemie zamkniętym – 14 m;  

2) geometria dachu – nie ustala się;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w granicach planu – 70%;  

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – 20%;  

5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,1-0,7. 

4. Zasady budowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę – z gminnej sieci wodociągowej z zachowaniem i rozbudową istniejących 

przyłączy stosownie do potrzeb wynikających z programu rozbudowy obiektu. Teren wymaga wykonania 

zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru przy pomocy sieci hydrantowej z hydrantami ze-

wnętrznymi nadziemnymi. W części zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. zapewnić też mają zbiorniki od-

parowujące wód opadowych oraz zbiorniki odparowujące ścieki oczyszczone zlokalizowane na terenie 

składowiska odpadów, w tym m.in. również w granicach planu;  

2) w zakresie gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych – do kanalizacji sanitarnej z od-

prowadzeniem do bezodpływowego zbiornika, skąd będą wywożone transportem asenizacyjnym do punktu 

zlewnego oczyszczalni ścieków w Pajęcznie;  

3) w zakresie ścieków przemysłowych: wody odciekowe pochodzące z instalacji do składowania odpadów są 

zbierane za pomocą drenażu nadfoliowego, zaś wody z terenów narażonych na zanieczyszczania są odpro-

wadzane i oczyszczane w hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków ze złożem trzcinowym, skąd po oczysz-

czeniu trafiają do szczelnego zbiornika na odcieki oczyszczone, a następnie ich nadmiar wywożony jest 

transportem asenizacyjnym do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków istniejących poza obszarem 

planu. Zakładowa oczyszczalnia ścieków jest położona poza obszarem planu, na istniejącej części składo-

wiska odpadów, zaś zbiornik do gromadzenia ścieków oczyszczonych jest zarówno w części istniejącej jak 

i będzie usytuowany w granicach obszaru objętego planem miejscowym. Zbiorniki będą wykorzystane 

również do gromadzenia i oczyszczania ścieków przemysłowych powstałych na terenie objętym niniejszym 

planem miejscowym;  

4) w zakresie wód opadowych – wody zanieczyszczone z terenów utwardzonych oraz z części terenów zielo-

nych są odprowadzane wspólnie z wodami odciekowymi w sposób opisany w punkcie 3 lub alternatywnie 

po oczyszczeniu – kierowane do zbiornika czystych wód opadowych, czyste wody opadowe z terenów zie-

lonych gromadzone będą w szczelnym osobnym zbiorniku do wykorzystania na terenie zakładu;  

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną: utrzymuje się dotychczasowy sposób zaopatrzenia składowiska 

w energię elektryczną w oparciu o istniejącą napowietrzną i kablową sieć średniego i niskiego napięcia. 

Dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z własnych odnawialnych źródeł energii (np. ogniw fo-

towoltaicznych lub przy wykorzystaniu biogazu);  

6) ogrzewanie budynku sortowni – ze źródeł lokalnych;  

7) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej – z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń telekomuni-

kacyjnych realizowanych przez dowolnego operatora. 

5. Szczegółowe zasady scaleń i podziału nieruchomości:  

1) teren gospodarki odpadami stanowi wraz z częścią istniejącego składowiska odpadów w Dylowie A jedną 

działkę inwestycyjną i nie jest obszarem wymagającym dokonywania scalenia i podziału nieruchomości;  

2) nie przewiduje się wtórnych podziałów. 

6. Inne ustalenia: obowiązek sporządzenia planu operacyjno-ratowniczego na wypadek nadzwyczajnego 

zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi w sytuacjach awaryjnych. 

§ 11. Wyznacza się tereny oznaczone w planie symbolem KDD, dla których ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji – odcinek gminnej drogi publicznej, klasy dojazdowej;  

2) jako przeznaczenie dopuszczalne: realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o znacze-

niu lokalnym i ponadlokalnym;  
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3) parametry techniczne: szerokość drogi – min. 10,0 m w liniach rozgraniczających. 

§ 12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z niniejszą zmianą planu, obowiązuje na terenie o symbo-

lu Ok dotychczasowy, rolno-leśny sposób użytkowania i zagospodarowania.  

§ 13. Dla terenów oznaczonych symbolami Ok i KDD ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu war-

tości nieruchomości, płatną w przypadku zbycia tych nieruchomości w wysokości 1%. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.  

§ 15. W granicach objętych niniejszym planem miejscowy traci moc obowiązującą miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pajęczno uchwalony uchwałą Nr 102/XII/03 Rady Miejskiej 

w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2003 r. (publikacja: Dz.U.W.Ł. Nr 34, poz. 345 z dnia 14.02.2004 r.). 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.   

  

 Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej: 

Tadeusz Wojtal 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr 295/XXXII/13  

Rady Miejskiej w Pajęcznie  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

RYSUNEK PLANU  
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr 295/XXXII/13  

Rady Miejskiej w Pajęcznie  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI DYLÓW A 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla składowiska odpadów komunalnych w 

Dylowie A został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 

od 8 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie.  

W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 

miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.  

W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miejska w Pajęcznie nie podejmuje rozstrzygnię-

cia w tym zakresie.  

  

 Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej: 

Tadeusz Wojtal 

 

 

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 295/XXXII/13  

Rady Miejskiej w Pajęcznie  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zmianami) Rada Miejska w Pajęcznie stwierdza, że ustalenia planu nie prze-

widują konieczności realizacji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

  

 Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej: 

Tadeusz Wojtal 
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