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UCHWAŁA NR XXX/148/2001
RADY GMINY W PIĄTNOWIE

z dnia 14 listopada 2001 r.

w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pątnów.

Na podstawie art. 10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz 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 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXX/170/98 Rady Gminy w

Pątnowie z dnia 18 czerwca 1998 r. Rada Gminy w Pątnowie postanawia:

§  1.Uchwalić zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pątnów, obejmujące obszary położone we wsi: Pątnów, Bieniec, Cieśle, Gligi, Kluski i
Załęcze Małe, których szczegółowe granice wyznaczone są na rysunkach planu w skali 1:500
i 1:1000, stanowiących załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszej Uchwały.

Rozdział  I
Przepisy ogólne

§  2.
1.Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

a) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy w Pątnowie, o ile
z treści przepisu nie wynika inaczej,
b) planie - należy przez to rozumieć niniejsze zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Pątnów, stanowiące przepis gminny,
c) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki sporządzone na mapie w skali 1:500
i 1:1000, stanowiące załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej Uchwały,



d) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach
przedstawionych na rysunku planu, którego granice określono w § 1 niniejszej Uchwały,
e) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami
literowymi,
f) funkcji dominującej - należy przez to rozumieć taką funkcję, która powinna przeważać
na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
g) funkcji towarzyszącej - należy przez to rozumieć uzupełniającą funkcje terenu
dopuszczalną ustaleniami planu na danym obszarze.

§  3.
1.Przedmiotem ustaleń planu są:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
b) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UTL,
c) tereny usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem U,
d) tereny powierzchniowej eksploatacji surowców, oznaczone na rysunku planu
symbolem PE,
e) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem LS,
f) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem D,
g) tereny zieleni niskiej nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN.

§  4.
1.Integralną częścią ustaleń planu, stanowiących treść niniejszej Uchwały są rysunki planu w
skali 1:500 i 1:1000, stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszej Uchwały.
2.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice obszaru objętego opracowaniem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach
zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) linie projektowanych podziałów na działki,
e) strefa lokalizacji obiektów kubaturowych,
f) strefa ochronna od linii elektroenergetycznej,
g) strefa możliwa do zabudowy po przebudowie linii EE,
h) rów powierzchniowego spływu wód deszczowych.

Rozdział  II
Przepisy szczegółowe dla obszaru położonego we wsi Pątnów (działka nr 593)

załącznik nr 1
§  5.
1.Wyznacza się teren usług komercyjnych (handel, gastronomia, turystyka) oznaczony na
rysunku planu symbolem U.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi
albo mogących pogorszyć stan środowiska,



b) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykroczyć poza granice działki,
c) nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługowej - 3 kondygnacje,
d) dach o kącie nachylenia 30o-40o ,
e) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,
f) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni działki budowlanej,
g) dopuszcza się wyłącznie dla inwestorów prowadzących na tym terenie działalność,
lokalizacje mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego,
h) obowiązuje stosowanie do wykończenia budynków materiałów budowlanych
naturalnego pochodzenia (kamień miejscowy, cegła ceramiczna, drewno),
i) zakaz stosowania do budowy ogrodzeń elementów z prefabrykatów od strony
publicznej i niepublicznej, ogrodzenie o wysokości max. 150 cm, ażurowe, na
podmurówce wykonanej z lokalnego kamienia lub cegły,
j) w ramach działki obowiązuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
w dostosowaniu do funkcji usługowej.

3.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady obsługi w infrastrukturę
techniczną:

a) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
b) zaopatrzenie w wodę - z indywidualnego ujęcia, docelowo z sieci wodociągów
wiejskich,
c) zaopatrzenie w energię cieplna - z indywidualnego źródła ciepła lub w oparciu o sieć
gazową, zakaz stosowania do ogrzewania paliw emitujących do atmosfery spaliny
powodujące zanieczyszczenie środowiska,
d) odprowadzenie ścieków - do indywidualnego szczelnego, atestowanego zbiornika
bezodpływowego, docelowo - do sieci kanalizacji sanitarnej,
e) usuwanie nieczystości stałych - do urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych zlokalizowanych na nieruchomości, obowiązek utrzymania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
f) odprowadzenie wód deszczowych - powierzchniowe.

§  6.
1.Wyznacza się teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem D.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) droga krajowa TDK 43,
b) urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną
zlokalizowane poza koroną drogi w bezpośrednim sąsiedztwie linii rozgraniczającej.

§  7.
1.W ramach szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeby
ochrony dóbr kultury, ustala się obowiązek zgłoszenia w Wojewódzkim Oddziale Służb
Ochrony Zabytków wszelkich prac ziemnych prowadzonych na terenie, o którym mowa w §
5 i § 6 oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie ich trwania.
§  8.
1.W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą na obszarze objętym planem nastąpi
wzrost wartości nieruchomości.



2.Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
następującą stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
dla terenu oznaczonego symbolem U - 5%.

Rozdział  III
Przepisy szczegółowe dla obszaru położonego we wsi Bieniec (działka nr 216)

załącznik nr 2
§  9.
1.Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN,
dla którego ustala się następujące funkcje:

a) funkcja dominująca - zabudowa mieszkaniowa
b) funkcja towarzysząca - usługi podstawowe dla potrzeb ludności.

2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje,
b) obowiązuje lokalizacja funkcji usługowej w ramach budynku mieszkalnego,
c) obowiązuje lokalizacja funkcji gospodarczej i garażowej w ramach budynku
mieszkalnego,
d) dachy o kącie nachylenia 30o-40o ,
e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,
f) obowiązuje stosowanie do wykończenia budynków materiałów budowlanych
naturalnego pochodzenia (kamień miejscowy, cegła ceramiczna, drewno),
g) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki budowlanej,
h) zakaz stosowania do budowy ogrodzeń elementów z prefabrykatów od strony
publicznej i niepublicznej, ogrodzenie o wysokości max. 150 cm, ażurowe, na
podmurówce wykonanej z lokalnego kamienia lub cegły,
i) obowiązują nasadzenia krzewów wzdłuż ogrodzeń (leszczyna, tarnina, rodzime gatunki
róż),
j) w ramach działki obowiązuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
w dostosowaniu do funkcji mieszkaniowej oraz usługowej,
k) zakaz lokalizacji obiektów oraz prowadzenia inwestycji i działalności powodujących
pogorszenie istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych bądź powodujących
pogorszenie walorów widokowych, inwestor zobowiązany jest do przedstawienia analiz
dotyczących charakteru i powiązań wprowadzanej zabudowy z otaczającym krajobrazem.

3.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady obsługi w infrastrukturę
techniczną:

a) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
b) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągów wiejskich,
c) zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła lub w oparciu o sieć
gazową, zakaz stosowania do ogrzewania paliw emitujących do atmosfery spaliny
powodujące zanieczyszczenie środowiska,
d) odprowadzenie ścieków - do indywidualnego szczelnego, atestowanego zbiornika
bezodpływowego, docelowo - do sieci kanalizacji sanitarnej,



e) usuwanie nieczystości stałych - do urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych zlokalizowanych na nieruchomości, obowiązek utrzymania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
f) odprowadzenie wód deszczowych - do wyznaczonego w planie rowu
powierzchniowego spływu wód deszczowych.

4.Zasady parcelacji - zgodnie z rysunkiem planu.
§  10.
1.Wyznacza się teren zieleni niskiej nieurządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem
ZN.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) zakaz wznoszenia ogrodzeń i zabudowy
b) teren ogólnie dostępny.

§  11.
1.W ramach szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeby
ochrony dóbr kultury, ustala się obowiązek zgłoszenia w Wojewódzkim Oddziale Służb
Ochrony Zabytków wszelkich prac ziemnych prowadzonych na terenie, o którym mowa w §
9 oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie ich trwania.
§  12.
1.W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą na obszarze objętym planem nastąpi
wzrost wartości nieruchomości.
2.Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
następującą stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
dla terenu oznaczonego symbolem MN - 5%.

Rozdział  IV
Przepisy szczegółowe dla obszaru położonego we wsi Cieśle (działki nr: 212, 213, 214,

215, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 255)
załącznik nr 3
§  13.
1.Wyznacza się teren powierzchniowej eksploatacji surowców, oznaczony na rysunku planu
symbolem PE.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) powierzchniowa eksploatacja surowców,
b) zakaz zabudowy terenu z wyjątkiem czasowych obiektów związanych z eksploatacją
surowców,
c) w ramach działki obowiązuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
odpowiadającej programowi inwestycji,
d) obowiązek ograniczenia eksploatacji surowców do złóż udokumentowanych i
posiadających projekt rekultywacji terenu.

3.Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się, po zakończeniu eksploatacji surowców, do



zalesienia.
§  14.
1.W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą na obszarze objętym planem nastąpi
wzrost wartości nieruchomości.
2.Zgodnie z art. 10 ust. 3; art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
następującą stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
dla terenu oznaczonego symbolem PE - 10%.

Rozdział  V
Przepisy szczegółowe dla obszaru położonego we wsi Gligi (działki nr: 523, 525)

załącznik nr 4
§  15.
1.Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN, dla których ustala się następujące funkcje:

a) funkcja dominująca - zabudowa mieszkaniowa
b) funkcja towarzysząca - usługi podstawowe dla potrzeb ludności.

2.Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje,
b) obowiązuje lokalizacja funkcji usługowej w ramach budynku mieszkalnego,
c) obowiązuje lokalizacja funkcji gospodarczej i garażowej w ramach budynku
mieszkalnego,
d) dachy o kącie nachylenia 30o-40o

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,
f) obowiązuje stosowanie do wykończenia budynków materiałów budowlanych
naturalnego pochodzenia (kamień miejscowy, cegła ceramiczna, drewno),
g) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki budowlanej,
h) w ramach działki obowiązuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
w dostosowaniu do funkcji mieszkaniowej oraz usługowej,
i) wyznacza się strefę możliwą do zabudowy po przebudowie linii EE
j) zakaz lokalizacji obiektów oraz prowadzenia inwestycji i działalności powodujących
pogorszenie istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych bądź powodujących
pogorszenie walorów widokowych.

3.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady obsługi w infrastrukturę
techniczną:

a) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
b) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągów wiejskich,
c) zaopatrzenie w energię cieplna - z indywidualnego źródła ciepła lub w oparciu o sieć
gazową, zakaz stosowania do ogrzewania paliw emitujących do atmosfery spaliny
powodujące zanieczyszczenie środowiska,
d) odprowadzenie ścieków - do indywidualnego szczelnego, atestowanego zbiornika
bezodpływowego, docelowo - do sieci kanalizacji sanitarnej,
e) usuwanie nieczystości stałych - do urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów



komunalnych zlokalizowanych na nieruchomości, obowiązek utrzymania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
f) odprowadzenie wód deszczowych - powierzchniowe.

4.Zasady parcelacji - zgodnie z rysunkiem planu.
§  16.
1.Wyznacza się teren lasów, oznaczony na rysunku planu symbolem LS.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) zakaz zabudowy,
b) zachowanie istniejącego drzewostanu.

§  17.
1.Wyznacza się teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem D.
2.Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) droga o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,
b) geometryczne rozwiązanie skrzyżowania w celu zapewnienia pola widoczności w
rejonie skrzyżowań dróg,
c) urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

§  18.
1.W ramach szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeby
ochrony dóbr kultury, ustala się obowiązek zgłoszenia w Wojewódzkim Oddziale Służb
Ochrony Zabytków wszelkich prac ziemnych prowadzonych na terenie, o którym mowa w §
15 oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie ich trwania.
§  19.
1.W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą na obszarze objętym planem nastąpi
wzrost wartości nieruchomości.
2.Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN - 5%,
b) dla terenu oznaczonego symbolem LS - 0%.

Rozdział  VI
Przepisy szczegółowe dla obszaru położonego we wsi Kluski (działki nr: 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 94, 95)
załącznik nr 5
§  20.
1.Wyznacza się teren powierzchniowej eksploatacji surowców, oznaczony na rysunku planu
symbolem PE.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) powierzchniowa eksploatacja surowców,
b) zakaz zabudowy terenu z wyjątkiem czasowych obiektów związanych z eksploatacją
surowców,



c) w ramach działki obowiązuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
odpowiadającej programowi inwestycji,
d) obowiązek ograniczenia eksploatacji surowców do złóż udokumentowanych i
posiadających projekt rekultywacji terenu.

3.Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się, po zakończeniu eksploatacji surowców, do
zalesienia.
§  21.
1.W ramach szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeby
ochrony dóbr kultury, ustala się obowiązek zgłoszenia w Wojewódzkim Oddziale Służb
Ochrony Zabytków wszelkich prac ziemnych prowadzonych na terenie, o którym mowa w §
20 oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie ich trwania.
§  22.
1.W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą na obszarze objętym planem nastąpi
wzrost wartości nieruchomości.
2.Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
następującą stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
dla terenu oznaczonego symbolem PE - 10%.

Rozdział  VII
Przepisy szczegółowe dla obszaru położonego we wsi Załęcze Małe (działka nr 661)

załącznik nr 6
§  23.
1.Wyznacza się teren zabudowy letniskowej, oznaczony na rysunku planu symbolem UTL.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) nieprzekraczalna wysokość dla budynków letniskowych - 2 kondygnacje,
b) dachy o kącie nachylenia 30o-40o

c) dachy pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,
d) funkcja gospodarcza i garażowa łącznie z budynkiem letniskowym,
e) obowiązuje stosowanie do wykończenia budynków materiałów budowlanych
naturalnego pochodzenia (kamień miejscowy, cegła ceramiczna, drewno),
f) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% powierzchni działki,
g) zakaz stosowania do budowy ogrodzeń elementów z prefabrykatów od strony
publicznej i niepublicznej, ogrodzenie o wysokości max. 150 cm, ażurowe, na
podmurówce wykonanej z lokalnego kamienia lub cegły,
h) w ramach działki obowiązuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc
parkingowych,
i) zakaz lokalizacji obiektów oraz prowadzenia inwestycji i działalności powodujących
pogorszenie istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych bądź powodujących
pogorszenie walorów widokowych.

3.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady obsługi w infrastrukturę
techniczną:



a) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
b) zaopatrzenie w wodę - z indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągów
wiejskich,
c) zaopatrzenie w energię cieplna - z indywidualnego źródła ciepła lub w oparciu o sieć
gazową, zakaz stosowania do ogrzewania paliw emitujących do atmosfery spaliny
powodujące zanieczyszczenie środowiska,
d) odprowadzenie ścieków - do indywidualnego szczelnego, atestowanego zbiornika
bezodpływowego, docelowo - do sieci kanalizacji sanitarnej,
e) usuwanie nieczystości stałych - do urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych zlokalizowanych na nieruchomości, obowiązek utrzymania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
f) odprowadzenie wód deszczowych -powierzchniowe.

4.Zasady parcelacji - zgodnie z rysunkiem planu.
§  24.
1.Wyznacza się teren lasów, oznaczony na rysunku planu symbolem LS.
2.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenu:

a) zakaz zabudowy,
b) zachowanie istniejącego drzewostanu.

§  25.
1.W ramach szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeby
ochrony dóbr kultury, ustala się obowiązek zgłoszenia w Wojewódzkim Oddziale Służb
Ochrony Zabytków wszelkich prac ziemnych prowadzonych na terenie, o którym mowa w §
23 oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie ich trwania.
§  26.
1.W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą na obszarze objętym planem nastąpi
wzrost wartości nieruchomości.
2.Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

a) dla terenu oznaczonego symbolem UTL - 7%
b) dla terenu oznaczonego symbolem LS - 0%

Rozdział  VIII
Przepisy końcowe

§  27.
1.Traci moc obowiązującą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy
Pątnów uchwalony w dniu 15 kwietnia 1993 r. Uchwałą Nr XXIII/102/93 Rady Gminy w
Pątnowie (opubl. Dz. Urz. Województwa Sieradzkiego Nr 10, poz. 31 z późn. zm.) części
dotyczącej obszarów, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
§  28.
2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Pątnowie.
§  29.



3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY PĄTNÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI
PĄTNÓW DZIAŁKA NR 593

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY PĄTNÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI
BIENIEC DZIAŁKA NR 216

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY PĄTNÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI
CIEŚLE

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY PĄTNÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI
GLIGI DZIAŁKI NR 252 I 253

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY PĄTNÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI
KLUSKI DZIAŁKI NR 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 94, 95

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 6
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY PĄTNÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI
ZAŁĘCZE MAŁE DZIAŁKA NR 661

grafika














