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UCHWAŁA Nr XXVIII/192/09 

RADY GMINY TERESIN 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 

obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 12 paň-
dziernika 2001r. z póňniejszymi zmianami), art. 20 
ust. 1 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z póňniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 
VII/48/07 z dnia 30 marac 2007r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Teresin oraz sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 
obejmującego częņć obrębu Teresin Gaj, Rada 
Gminy Teresin uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin obejmujący częņć 
obrębu geodezyjnego Teresin Gaj zwany dalej 
planem, na obszarze i w brzmieniu okreņlonym 
niniejszą uchwałą. 

§ 2. 

1. Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego 
Teresin Gaj, zawarty między linią kolejową Po-
znań – Warszawa, a rzeką Teresinką o łącznej 
powierzchni 34.54ha, połoŊony w gminie Tere-
sin. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone 
są odpowiednim symbolem graficznym na ry-
sunku planu sporządzonym w skali 1:2000 sta-
nowiącym załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały i wyznaczone przez: 

- od północy – granica przebiega w odległo-
ņci 8 metrów od północnej granicy istnieją-
cej drogi (dz. nr ewid. 77 w obrębie Teresin 
Gaj) wraz z terenem planowanego naroŊne-
go ņcięcia linii rozgraniczającej w/w drogi 
na skrzyŊowaniu z istniejącą drogą powia-
tową nr 3830W (dz. nr ewid. 83 w obrębie 
Teresin Gaj), dalej granicę obszaru objętego 
planem wyznacza północna granica dz. nr 
ewid. 73 w obrębie Teresin Gaj, 

- od wschodu – oņ istniejącej drogi (dz. nr 
ewid. 71 w obrębie Teresin Gaj), 

- od południa – linię kolejową Poznań – War-
szawa (północną granicę dz. nr ewid. 88 w 
obrębie Teresin Gaj) 

- od zachodu – wschodnią granicę istniejącej 
drogi powiatowej nr 3830W (dz. nr ewid. 83 
w obrębie Teresin Gaj) oraz dalej – zachod-
nią granicę dz. nr ewid. 73 w obrębie Tere-
sin Gaj. 

§ 3. 

Stwierdza się, Ŋe ustalenia niniejszej uchwały są 
zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tere-
sin”. 

§ 4. 

1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę; 

2) rysunek planu w skali 1:2000 będący inte-
gralną częņcią niniejszej uchwały stanowią-
cy załącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objętego gra-
nicami planu przy uŊyciu oznaczeń zasto-
sowanych i opisanych odpowiednio w le-
gendzie: 

a) oznaczenia graficzne będące ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objętego planem, 

- linie rozgraniczające tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających 
i linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – okreņlone 
symbolem literowym i cyfrowym 
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b) oznaczenia graficzne będące oznacze-
niami informacyjnymi: 

- linie energetyczne SN (15kV) z pa-
smem ograniczonego zagospodaro-
wania, 

- istniejąca sieć wodociągu gminnego, 

- osie dróg publicznych, 

- linie rozgraniczające tereny dróg pu-
blicznych poza obszarem planu, 

- proponowane linie podziałowe, 

- istniejące tereny kolejowe, 

- rzeka Teresinka, 

- istniejący rów melioracyjny R-TA-27, 

- projektowana pompownia ņcieków, 

- przeznaczenie terenów przyległych do 
obszaru planu (MN – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej). 

2. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczą-
ce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu zgłoszonych w czasie wyłoŊenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 

3. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczą-
ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finanso-
wania, które naleŊą do zadań własnych Gminy. 

§ 5. 

1. Plan okreņla: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

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

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaňniki intensywnoņci zabudowy; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoņci objętych planem miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej w tym: 

a) okreņlenie układu komunikacyjnego i 
sieci infrastruktury technicznej wraz z ich 
parametrami oraz klasyfikację dróg i in-
nych szlaków komunikacyjnych; 

b) okreņlenie warunków powiązań układu 
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów; 

8) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.). 

2. W planie nie występują: 

1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumie-
niu ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

2) Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroŊonych osuwaniem się mas 
ziemnych; 

§ 6. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŊy przez to rozumieć miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla częņci obrębu geodezyjne-
go Teresin Gaj w gminie Teresin o którym 
mowa w § 1 uchwały. 

2) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie zasadni-
czej w skali 1:2000, stanowiący załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

3) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę Rady Gminy Teresin, o ile z 
treņci przepisu nie wynika inaczej. 

4) ustawie – naleŊy przez to rozumieć przepi-
sy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej. 

5) przepisach odrębnych – naleŊy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
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ponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych; 

6) obszarze – naleŊy przez to rozumieć ob-
szar objęty planem w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu. 

7) terenie – naleŊy przez to rozumieć częņć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi o okre-
ņlonym przeznaczeniu, sposobie uŊytko-
wania lub odrębnych zasadach zagospo-
darowania, oznaczoną na rysunku planu 
numerem i symbolem literowym. 

8) linii rozgraniczającej naleŊy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na 
rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania. 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linię okreņlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoņć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki, która nie moŊe 
być przekroczona. 

10) przeznaczeniu podstawowym – częņć 
przeznaczenia terenu, która powinna 
przewaŊać w danym terenie lub obszarze 
w sposób okreņlony ustaleniami planu. 

11) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – 
rodzaj przeznaczenia terenu inny niŊ pod-
stawowy, który uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe terenu w spo-
sób okreņlony w ustaleniach planu, lokali-
zowane na zasadzie braku konfliktu z prze-
znaczeniem podstawowym wynikającym z 
ich sąsiedztwa, 

12) maksymalnej liczbie kondygnacji lub mak-
symalnej wysokoņci zabudowy - naleŊy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną iloņć 
uŊytkowych nadziemnych kondygnacji 
budynku lub maksymalną wysokoņć liczo-
ną od poziomu terenu przy wejņciu głów-
nym budynku do wysokoņci głównej kale-
nicy lub najwyŊszego punktu dachu. 

13) elewacji frontowej – elewacja budynku 
zlokalizowana od strony frontu działki. 

14) froncie działki – częņć działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnętrznej, z której odbywa się zjazd na 
działkę. 

15) maksymalnej wielkoņci powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartoņć stosunku 

powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki okreņlona w %. 

16) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy 
przez to rozumieć, częņć działki budowla-
nej, na gruncie rodzimym, która pozostaje 
niezabudowana i nieutwardzona, pokrytą 
trwałą roņlinnoņcią, zgodnie z definicją 
zawartą w przepisach odrębnych. 

17) powierzchni biologicznie czynnej na dział-
ce – naleŊy przez to rozumieć najmniejszą 
dopuszczalną wartoņć procentową sto-
sunku powierzchni biologicznie czynnej na 
terenie działki inwestycyjnej (terenu) do 
całkowitej powierzchni działki inwestycyj-
nej (terenu). 

18) zieleni izolacyjnej - pas zwartej zieleni wy-
sokiej i ņredniej o szerokoņci dostosowa-
nej do okreņlonej sytuacji przestrzennej 
(minimum – 2.0m), złoŊony z gatunków 
drzew i krzewów rodzimych z nasadze-
niami w min. 50% gatunków zimozielo-
nych, odpornych na zanieczyszczenia, od-
dzielający funkcjonalnie i optycznie obiek-
ty uciąŊliwe od terenów sąsiednich. 

19) obszarze ograniczonego zagospodarowa-
nia – teren połoŊony w sąsiedztwie linii 
energetycznych ņredniego napięcia, w któ-
rym zagospodarowanie podlega ograni-
czeniom wynikającym z Polskich Norm i 
przepisów odrębnych. 

20) propozycji (lub zaleceniu) – naleŊy przez to 
rozumieć sugestię zastosowania się do za-
leceń, propozycji uznawanych za opty-
malne, wprowadzone ze względów funk-
cjonalnych, estetycznych, ochronnych itp. 
Propozycje (zalecenia) nie stanowią prawa 
miejscowego, nie stanowią więc nakazów 
dla osób trzecich, jednakŊe jako zawarte w 
niniejszej uchwale, stanowią przesłanki do 
podejmowania gdy tylko to moŊliwe decy-
zji zgodnych z propozycjami. 

21) ņciekach bytowych – naleŊy przez to ro-
zumieć ņcieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz uŊyteczno-
ņci publicznej, powstające w wyniku ludz-
kiego metabolizmu lub funkcjonowania 
gospodarstw domowych oraz ņcieki o zbli-
Ŋonym składzie pochodzące z tych budyn-
ków. 

22) wodach opadowych – naleŊy przez to ro-
zumieć wody ujęte w otwarte lub zamknię-
te systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególnoņci z miast, te-
renów przemysłowych, handlowych, 
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usługowych i składowych, baz transpor-
towych oraz dróg i parkingów. 

2. W odniesieniu do innych okreņleń uŊytych w 
planie i nie ujętych w § 6 pkt 1, naleŊy stoso-
wać definicje zgodne z obowiązującymi przepi-
sami i aktami prawnymi. 

§ 7. 

Przeznaczenie terenu 

1. Ustala się, Ŋe wiodącym przeznaczeniem na 
obszarze objętym planem są tereny o funkcji 
usługowej i produkcyjnej. 

2. Plan wyznacza tereny o następującym przezna-
czeniu podstawowym: 

U/P – tereny usług i produkcji, w tym usług lo-
gistycznych, 

U – tereny usług nieuciąŊliwych, w tym usług 
uŊytecznoņci publicznej, 

ZP – tereny zieleni urządzonej, 

KDD – tereny dróg publicznych kategorii 
gminnej klasy dojazdowej. 

3. Linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia okreņlono na rysunku planu stanowiącym 
integralną częņć niniejszej uchwały. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 2 ustala 
się przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie 
dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

5. Tereny, o których mowa w ust. 2 mogą być w 
całoņci wykorzystane na cele zgodne z ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub uzupełniająco 
na cele przeznaczenia podstawowego i do-
puszczalnego na zasadach ustalonych w dal-
szych przepisach planu. 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

§ 8. 

Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej. 

1) Plan przyjmuje następujące zasady struktury 
funkcjonalno – przestrzennej: 

a) Ustala się, Ŋe wiodącym przeznaczeniem na 
obszarze objętym planem będzie przezna-
czenie na cele zabudowy usługowej i pro-
dukcyjnej. 

b) Ustala się, iŊ lokalny układ komunikacyjny 
oparty jest o drogę oznaczoną symbolem 
1KDD i 2KDD, droga 1KDD posiada skrzy-
Ŋowanie z istniejącą drogą powiatową nr 
3830W, znajdującą się poza granicami pla-
nu. Zakłada się równieŊ połączenie komuni-

kacyjne obszaru planu z ww. drogą powia-
tową poprzez projektowaną drogę 6KDD 
oraz proponowaną drogę wskazaną poza 
granicami planu przebiegającą wzdłuŊ rzeki 
Teresinki. 

2) Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego są ustalenia planu zawar-
te w niniejszej uchwale Rady Gminy w Teresi-
nie. 

3) Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje 
działań inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objętym planem oraz okreņlają zasady 
wzajemnych powiązań funkcjonalnych i prze-
strzennych przy uwzględnieniu uwarunkowań 
ņrodowiska i istniejącego zainwestowania oraz 
wymogów zawartych w odrębnych przepisach. 

4) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania 
ładu przestrzennego na poszczególnych tere-
nach są okreņlone w rozdziale II § 15-19 niniej-
szej uchwały. 

§ 9. 

Zasady ustalania połoŊenia linii rozgraniczających. 

1) Ustala się, Ŋe linie rozgraniczające tereny dróg 
publicznych wyznacza się następująco: 

a) dla terenu 1KDD od północy granicą obsza-
ru objętego planem i od południa istniejącą 
granicą południową działki ewidencyjnej nr 
77 oraz poprzez zastosowanie naroŊnych 
ņcięć linii rozgraniczających na skrzyŊowa-
niu z drogą powiatową. 

b) dla terenu 2KDD od południa istniejącą gra-
nicą południową działki nr 73, od północy 
jako poszerzenie projektowanej drogi do 
szerokoņci 13.0m w liniach rozgraniczają-
cych. 

c) dla terenu 3KDD, 4KDD i 6KDD wg rysunku 
planu 

d) dla terenu 5KDD od zachodu istniejącą gra-
nicą działki nr ewid. 71, od wschodu – osią 
istniejącej drogi, jednoczeņnie wschodnią 
granicą obszaru objętego planem. 

2) Ustala się, Ŋe linie rozgraniczające pozostałe 
tereny wyznacza się według rysunku planu. 

§ 10. 

Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako nie-
przekraczalne od strony dróg, rowu meliora-
cyjnego oraz terenu ZP i zwymiarowane na ry-
sunku planu. 
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2) Ustala się, Ŋe wyznaczone w planie linie zabu-

dowy są liniami nieprzekraczalnymi dla budyn-
ków i wszystkich ich elementów. 

3) Ustala się zakaz realizacji tymczasowych obiek-
tów budowlanych, za wyjątkiem sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w pasie terenu 
zawartym pomiędzy okreņlonymi planem – li-
nią zabudowy i linią rozgraniczającą drogi. 

4) Ustala się dla terenu 1U/P moŊliwoņć lokalizo-
wania parkingów w pasie terenu zawartym 
pomiędzy okreņlonymi planem – linią zabudo-
wy i linią rozgraniczającą drogę 2KDD. 

5) Ustala się dla terenu 1U/P moŊliwoņć zagospo-
darowania pasa terenu pomiędzy linią rozgra-
niczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy ja-
ko terenu zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem 
wjazdów na tereny nieruchomoņci. Ustalenie 
szczególnie dotyczy częņci terenu 1U/P od 
strony rzeki Teresinki. 

§ 11. 

Zasady sytuowania ogrodzeń. 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleŊy lokalizować 
w ustalonej linii rozgraniczającej. 

2) Zakaz lokalizowania ogrodzeń pełnych z beto-
nowych elementów prefabrykowanych wypeł-
niających przęsła oraz blaszanych. 

3) Zaleca się stosowanie aŊurowych ogrodzeń. 
Od strony rzeki Teresinki oraz rowu ustala się 
obowiązek lokalizowania ogrodzeń aŊurowych 
umoŊliwiających migracje drobnej fauny. 

4) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykonywa-
nia ogrodzeń o wysokoņci powyŊej 1.8m. 

5) Zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach. 

§ 12. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoņci objętych planem 

1. W obszarze objętym planem nie ustala się gra-
nic obszarów wymagających przeprowadzenia 
scaleń i podziałów nieruchomoņci. 

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoņci zostały okreņlone dla poszczegól-
nych terenów o róŊnym przeznaczeniu lub róŊ-
nych zasadach zagospodarowania w Rozdzia-
le II. 

§ 13. 

Zasady i warunki zagospodarowania wynikające  
z potrzeb ochrony ņrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

1. W obszarze objętym planem ustala się zakaz 
realizacji inwestycji mogących znacząco od-

działywać na ņrodowisko i zdrowie ludzi w 
rozumieniu ustawy Prawo ochrony ņrodowi-
ska. 

2. Na terenie o symbolu 1U/P dopuszcza się 
realizację: 

1) przedsięwzięć, dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko 
nie jest obowiązkowe i przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na ņro-
dowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu na przyrodę i zdrowie ludzi. 

3. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć zali-
czanych do celów publicznych w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nieruchomoņciami ta-
kich, jak drogi i urządzenia infrastruktury 
technicznej z wyjątkiem stacji bazowych tele-
fonii komórkowej. 

4. Ustala się, Ŋe prowadzenie działalnoņci nie 
moŊe powodować obniŊenia standardów ja-
koņci ņrodowiska. 

5. Obowiązuje realizacja parkingów, placów 
manewrowych, składów o nawierzchniach 
nieprzepuszczalnych zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

6. Ustala się, Ŋe realizacja niezbędnych elemen-
tów infrastruktury technicznej lub urządzeń 
ochrony ņrodowiska zapewniających ochronę 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz powietrza powinna następować równo-
czeņnie lub wyprzedzająco w stosunku do re-
alizacji inwestycji i urządzeń na terenach ob-
jętych planem. 

7. W zakresie wód podziemnych i powierzch-
niowych 

1) Ustala się, Ŋe wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne związane z przekształ-
ceniem układu hydrogeograficznego, w 
tym równieŊ sypanie wałów, przekształce-
nie poziomu terenu mogące naruszyć 
spływ powierzchniowy wody i stosunki 
wodne wymagają uzgodnienia na warun-
kach zgodnych z przepisami Prawa Wod-
nego i kaŊdorazowo zgłoszenia do ewi-
dencji WZMiUW w Sochaczewie. 

2) Ustala się, na terenie oznaczonym w pla-
nie symbolem 1U/P zakaz odprowadzania 
nie oczyszczonych wód opadowych lub 
roztopowych z nawierzchni utwardzonych, 
o powierzchni okreņlonej w przepisach od-
rębnych, bezpoņrednio do gruntu lub do 
cieków powierzchniowych; wody opado-
we lub roztopowe z w/w terenu przed zrzu-
tem do odbiornika wymagają oczyszczenia 
w separatorach. 
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3) Ustala się zachowanie i konserwację 
utrzymującą droŊnoņć koryta rzeki Tere-
sinki zapewniającego prawidłowy odbiór 
wód powierzchniowych. 

4) Ustala się zachowanie i konserwację 
utrzymującą droŊnoņć istniejącego rowu 
odwadniającego (R – TA – 27) zapewniają-
cego prawidłowy odbiór wód powierzch-
niowych z moŊliwoņcią miejscowego prze-
krywania uzgodnionego z zarządcą terenu. 

5) Przebudowa odcinak rowu TA – 27 znajdu-
jącego się w ciągu terenu przeznaczonego 
pod drogę publiczną klasy dojazdowej 
oznaczonego 2KDD wymaga na etapie 
projektu przebudowy rowu uzgodnienia w 
Inspektoracie WZMiUW w Sochaczewie. 

6) Zakazuje się odprowadzania wód opado-
wych na obszar kolejowy i do kolejowych 
urządzeń odwadniających. 

7) Zakaz stosowania ogrodzeń na trwałe 
związanych z podłoŊem w odległoņci 1,5 - 
4m od linii brzegowej cieków. W odległo-
ņci 1,5 - 4m od linii brzegowej cieków do-
puszcza się stosowanie ogrodzeń nie 
związanych na stałe z podłoŊem, łatwych 
do demontaŊu. 

8) Zakaz lokalizacji nowych obiektów budow-
lanych innych niŊ urządzenia wodne, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej w odle-
głoņci mniejszej niŊ 5m od górnej krawędzi 
skarpy brzegowej cieku wodnego – rzeki 
Teresinki, w celu zachowania obudowy 
biologicznej cieku. 

8. W zakresie ochrony powietrza 

Ustala się, Ŋe prowadzenie działalnoņci po-
wodującej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie powinno 
powodować przekroczenia standardów jako-
ņci ņrodowiska poza granicami terenu, do 
którego właņciciel posiada tytuł prawny oraz 
nie moŊe przekraczać na tej granicy norm do-
puszczalnych dla terenów sąsiednich. 

9. W zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych 
wartoņci ņrodowiskowych, przyrodniczych i 
krajobrazowych: 

1) Plan zaleca wprowadzenie na terenie o 
symbolu 1U/P zieleni towarzyszącej. Zieleń 

naleŊy lokalizować w szczególnoņci wokół 
budynków, placów manewrowych, wzdłuŊ 
chodników, między pasem drogowym i li-
nią zabudowy. 

2) W terenach komunikacyjnych zaleca się 
miejsca nie przeznaczone do ruchu koło-
wego i pieszego obsadzić zielenią niską 
i/lub wysoką, pod warunkiem niepogar-
szania warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

3) Wielkoņci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są wyzna-
czone i okreņlone w rozdziale II § 15 i 16. 

4) Wielkoņci maksymalnej powierzchni zabu-
dowanej i utwardzonej są wyznaczone i 
okreņlone w rozdziel II § 15 i 16. 

10. W zakresie ochrony przed hałasem 

1) Wynikająca z działalnoņci obiektów usłu-
gowych uciąŊliwoņć akustyczna winna 
zamykać się w granicach terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny. Ochro-
na przed hałasem powinna polegać na 
stosowaniu właņciwych rozwiązań tech-
nicznych zapewniających właņciwe wa-
runki akustyczne w budynkach sąsiednich 
i na działkach sąsiednich, które zagwaran-
tują spełnienie norm zgodnie z POŅ i roz-
porządzeniem Ministra Ņrodowiska z dnia 
29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w ņrodowisku (Dz.U. z 
dnia 13 sierpnia 2004r.) szczególnie z art. 
114 ust 2. i art. 113. 

2) Ustala się tworzenie pasów zieleni izola-
cyjnej poprzez wyznaczenie terenów o 
symbolu ZP oraz zaleca się nasadzenia zie-
leni izolacyjnej między linią rozgraniczają-
cą teren 1U/P a linią zabudowy, szczegól-
nie od strony granicy z rzeka Teresinką. 

§ 14 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabyt-
ków lub będące pod ochroną konserwatorską i 
inne obiekty uznane za dobra kultury współ-
czesnej (w rozumieniu przepisów odrębnych). 

2. Nie wprowadza się ustaleń ochrony zabytków i 
stref ochrony konserwatorskiej. 
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Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

Zasady i warunki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

§ 15. 
 

Oznaczenie terenu 1U/P 
Powierzchnia 26.06ha 

1) Przeznaczenie terenu 
a) przeznaczenie podstawowe Tereny usług i produkcji 

1) usługi logistyczne związane z przyjmowaniem i magazynowaniem, rozdziałem i 
wydawaniem towarów (składy, magazyny), poza przemysłem wymagającym 
składowania duŊych iloņci materiałów w stanie sypkim pod gołym niebem 
2) obiekty towarzyszące usługom logistycznym, tj. m.in. spedycja, ubezpieczenia, 
usługi informacyjne i informatyczne, promocja, marketing 
3) obiekty biurowe i administracji 
z niezbędnymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem oraz 
infrastrukturą techniczną, terenami komunikacji, w tym miejscami postojowymi i 
zielenią towarzyszącą, szczególnie o charakterze izolacyjnym. 

b) przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, w tym rzemiosło produkcyjne pod 
warunkiem, Ŋe dana działalnoņć i zastosowane technologie uniemoŊliwiają po-
wstanie zagroŊeń dla ņrodowiska i Ŋycia ludzi nawet w przypadku awarii. 

2) Parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) linie zabudowy nieprzekra-
czalne, 
strefy zabudowy 

- 20m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD, 
- 15m od linii rozgraniczającej z terenami o symbolu 1ZP i 2ZP 
- wzdłuŊ dróg wewnętrznych nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0m od tych 
dróg 

b) parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na działce - do 80% po-
wierzchni działki 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 20% pow. działki 
- intensywnoņć zabudowy max. 1.0 

c) wysokoņć budynków - maksymalna wysokoņć mierzona od poziomu terenu przy wejņciu głównym do 
budynku do najwyŊszego punktu kalenicy - 15.0m, 
- dopuszcza się odstępstwo dla urządzeń, które ze względów technologicznych 
przekroczą wysokoņć 15.0m, 
- maksymalna wysokoņć poziomu posadzki parteru 0.30m w stosunku do pozio-
mu terenu 

d) kształt dachów dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40o 
e) kolorystyka - obowiązek stosowania kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach brązu, czer-

wieni i szaroņci. 
- kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, z wykluczeniem kolorów jaskra-
wych na powierzchni elewacji. 

f) ogrodzenia zgodnie z § 11 
3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoņci 
a) minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 15000m2 dla zabudowy okreņlonej planem 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych 

b) minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

100m 

c) zasady i warunki podziałów - dopuszcza się podział nieruchomoņci pod warunkiem zachowania wartoņci 
uŊytkowych częņci powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warun-
kami zagospodarowania okreņlonych planem, 
- dopuszcza się wydzielanie działek pełniących rolę dojazdów o min. szerokoņci 
10m, 
 dopuszcza się wydzielenie granic działek w nawiązaniu do istniejących kierunków 
przebiegu granic o kącie ich nachylenia 900 ± 200 w stosunku do granicy dróg, 
- kaŊda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpoņredni dostęp do drogi 
publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, definicje dostępu do 
drogi publicznej okreņlają przepisy odrębne 
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4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoņci 
a) minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 15000m2 dla zabudowy okreņlonej planem 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych 

b) minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

100m 

c) kąt połoŊenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

- dopuszcza się wydzielenie granic działek w nawiązaniu do istniejących kierun-
ków przebiegu granic o kącie ich nachylenia 900 ± 200 w stosunku do granicy dróg 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
a) obsługa komunikacyjna tere-

nu 
z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDD i 2KDD oraz poprzez projektowaną 
drogę 6KDD oraz proponowaną drogę wskazaną poza granicami planu przebiega-
jącą wzdłuŊ rzeki Teresinki jako powiązanie z układem zewnętrznym – drogą 
powiatową nr 3830W, a w dalszej kolejnoņci z drogą krajową nr 2. Zgodnie z 
rysunkiem planu dla lepszej obsługi komunikacyjnej terenu planu wskazuje się 
propozycję poprowadzenia drogi wewnętrznej w terenie 1U/P zlokalizowanej 
wzdłuŊ terenu 3ZP, łączącej projektowane drogi 2KDD i 6KDD, do ewentualnego 
wykorzystania na etapie sporządzenia szczegółowego projektu zagospodarowa-
nia terenu. 
Wyklucza się dostępnoņć komunikacyjną obszaru z terenów dróg oznaczonych 
symbolami 3KDD i 4KDD. 

b) parkingi Wymaga się wyposaŊenie obiektów w parkingi w iloņci dostosowanej do rodzaju 
i skali prowadzonej działalnoņci. 
- dla magazynów - 4 miejsca postojowe dla samochodów cięŊarowych na kaŊde 
1 000m2 powierzchni uŊytkowych wykorzystywanych na składowanie. 

 
§ 16. 

 
Oznaczenie terenu 1U 

Powierzchnia 3.11ha 
1) Przeznaczenie terenu 
a) przeznaczenie podstawowe Tereny usług nieuciąŊliwych, w tym usług uŊytecznoņci publicznej, w szczególno-

ņci handlu, administracji, obiekty biurowe, z wyłączeniem usług oņwiaty 
z niezbędnymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem oraz 
infrastrukturą techniczną, terenami komunikacji, w tym miejscami postojowymi i 
zielenią towarzyszącą. 
MoŊliwa realizacją obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŊy niewiększej niŊ 
2000m2. 

b) przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza się lokalizację usług gastronomicznych, sal konferencyjnych i obiektów 
związanych z obsługą imprez okolicznoņciowych, szczególnie w sąsiedztwie tere-
nu 1ZP. 
Dopuszcza się drobną wytwórczoņć, dopuszcza się usługi zdrowia. 
Dopuszcza się lokalizację w obrębie nieruchomoņci jednego lokalu mieszkalnego 
wbudowanego w budynek usługowy. 

2) Parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) linie zabudowy nieprzekra-
czalne, 
strefy zabudowy 

- 15m od linii rozgraniczających teren drogi 3KDD, 
- 8m od linii rozgraniczających teren drogi 4KDD, 
- 5m od linii rozgraniczających teren drogi 5KDD, 
- wzdłuŊ dróg wewnętrznych nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0m od tych dróg 

b) parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy na działce - do 20% powierzchni działki 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 70% pow. działki 
- intensywnoņć zabudowy max. 0.35 

c) wysokoņć budynków - maksymalna wysokoņć mierzona od poziomu terenu przy wejņciu głównym do 
budynku do najwyŊszego punktu kalenicy - 10.0m, 
- maksymalna wysokoņć poziomu posadzki parteru 0.80m w stosunku do poziomu 
terenu, 

d) kształt dachów dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30o do 45o 
e) kolorystyka - obowiązek stosowania kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach brązu, czer-

wieni i szaroņci. 
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- kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, z wykluczeniem kolorów jaskra-
wych na powierzchni elewacji. 

f) ogrodzenia zgodnie z § 11 
3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoņci 
a) minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 2000m2 dla zabudowy okreņlonej planem 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla 
potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych 

b) minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

40m 

c) zasady i warunki podziałów - dopuszcza się podział nieruchomoņci pod warunkiem zachowania wartoņci uŊyt-
kowych częņci powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami 
zagospodarowania okreņlonych planem 
- dopuszcza się wydzielenie granic działek w nawiązaniu do istniejących kierun-
ków przebiegu granic o kącie ich nachylenia 900 ± 200 w stosunku do granicy 
dróg, proponowane podziały terenu na działki pokazuje rysunek planu 
- dopuszcza się wydzielanie działek pełniących rolę dojazdów o min. szerokoņci 
8m, dla dojazdów do dwóch działek jest to wielkoņć – 6.0m 
- kaŊda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpoņredni dostęp do drogi 
publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, definicje dostępu do 
drogi publicznej okreņlają przepisy odrębne 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania nieruchomoņci 
a) minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
 

- 2000m2 dla zabudowy okreņlonej planem 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla 
potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych 

b) minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

40m 

c) kąt połoŊenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

- dopuszcza się wydzielenie granic działek w nawiązaniu do istniejących kierun-
ków przebiegu granic o kącie ich nachylenia 900 ± 200 w stosunku do granicy 
dróg, 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
a) obsługa komunikacyjna tere-

nu 
z dróg publicznych oznaczonych symbolem 3KDD i 4KDD 

b) parkingi ustala się obowiązek zapewnienia minimum dwóch miejsc postojowych dla sa-
mochodu osobowego na własnej działce na kaŊde 100m2 powierzchni uŊytkowej 
budynku usługowego lub powierzchni przeznaczonej pod usługi, jednak nie mniej 
niŊ 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 
Miejsca postojowe w terenie 1U naleŊy lokalizować pomiędzy nieprzekraczalną 
linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogę. 

 
§ 17. 

 
Oznaczenie terenu 1ZP, 2ZP, 3ZP 

Powierzchnia 2.99 ha 
1) Przeznaczenie terenu 
a) przeznaczenie podstawowe Tereny zieleni urządzonej - nasadzenia zieleni wysokiej (krzewów i drzew z wyjąt-

kiem wszelkich odmian topoli) oraz zieleni niskiej o charakterze izolacyjnym, z 
wykluczeniem zabudowy. 
a. wymagane wprowadzenie zieleni o składzie gatunkowym zapewniającym duŊą 
gęstoņć poszycia dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjnoņci akustycznej, 
b. wymóg realizacji zieleni spoczywa na właņcicielu nieruchomoņci w obrębie 
jednostki planu oznaczonej symbolem 1U/P wywołującej uciąŊliwoņci a przylega-
jącej bezpoņrednio do terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP. 

b) Przeznaczenie dopuszczalne Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moŊliwoņć zadrzewienia gruntów i 
lokalizacji obiektów i urządzeń, takich jak: 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- urządzenia komunikacji – wyłącznie dla obsługi terenu, obiektów i urządzeń – w 
tym dojazdy związane z utrzymaniem i uŊytkowaniem terenów zieleni oraz kon-
serwacją koryta rzeki Teresinki. 
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Na terenie 2ZP dopuszcza się urządzenie drogi dojazdowej wzdłuŊ rzeki Teresinki 
pod warunkiem zachowania pasa zieleni izolacyjnej (o charakterze ochronnym) od 
strony rzeki Teresinki o szerokoņci 10.0m. 
Zakaz lokalizacji na terenie ZP parkingów, dopuszczenie lokalizacji obiektów małej 
architektury. 

2) Zasady zagospodarowania 
a) - Nasadzenia zieleni (w szczególnoņci drzew i krzewów) naleŊy lokalizować nie bliŊej niŊ 4.0m od górnej skarpy 

koryta rzeki Teresinki. 
- Właņciciel nieruchomoņci przyległej do powierzchniowych wód publicznych obowiązany jest umoŊliwić dostęp 
do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód. 

 
§ 18. 

 
Oznaczenie terenu 1KDD, 2KDD 

1) Przeznaczenie terenu 
a) przeznaczenie podstawowe Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 
2) Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 
a) szerokoņć drogi publicznej w 

liniach rozgraniczających 
13.0m 

b) - tereny obejmują realizację wszystkich elementów drogi (jezdnię, chodniki) i urządzeń z nią związanych, 
- dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, 
- prowadzenie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
- ustala się stosowanie naroŊnych ņcięć linii rozgraniczających na skrzyŊowaniach dróg zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrębnych. 

 
§ 19. 

 
Oznaczenie terenu 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD 

1) Przeznaczenie terenu 
a) przeznaczenie podstawowe 3KDD, 4KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 

5KDD – Teren istniejącej drogi publicznej klasy dojazdowej – częņć drogi obejmu-
jąca rów melioracyjny 
6KDD – Teren drogi publicznej klasy dojazdowej – teren obejmuje fragment drogi 
stanowiącej planowane połączenie obszaru planu z drogą powiatową nr 3830W 
(zgodnie z rysunkiem planu). 

2) Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 
a) szerokoņć dróg publicznych w 

liniach rozgraniczających 
- 5.50m dla terenu drogi 3KDD w liniach rozgraniczających w granicach planu, 
- 10.0m dla terenu drogi 4KDD w liniach rozgraniczających w granicach planu, 
- szerokoņć zmienna zgodnie z rysunkiem planu dla terenu drogi 5KDD 
- zgodnie z rysunkiem planu dla terenu drogi 6KDD 

b) - tereny obejmują realizację wszystkich elementów drogi (jezdnię, chodniki) i urządzeń z nią związanych, 
- dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, 
- ustala się stosowanie naroŊnych ņcięć linii rozgraniczających na skrzyŊowaniach dróg zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrębnych i okreņlonych na rysunku planu. 

 

§ 20. 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

1. Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii energe-
tycznych, stacji transformatorowych (w obsza-
rze ograniczonego zagospodarowania) oraz te-
renu kolejowego naleŊy projektować, realizo-
wać oraz uŊytkować zachowując przepisy bez-
pieczeństwa, Polskie Normy i inne przepisy od-
rębne. 

Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji 

§ 21. 
Okreņlenie układu komunikacyjnego wraz z para-
metrami oraz klasyfikacją dróg; 

1. Ustala się obsługę bezpoņrednią obszaru obję-
tego planem poprzez układ istniejących i pro-
jektowanych dróg dojazdowych; 

2. Plan wyznacza następujące drogi publiczne: 
a) teren drogi 1KDD, 3KDD jako istniejące dro-

gi publiczne klasy dojazdowej, 
b) teren drogi 2KDD jako projektowaną drogę 

publiczną klasy dojazdowej, 
c) teren drogi 4KDD jako projektowaną drogę 

publiczną klasy dojazdowej, 
d) teren drogi 5KDD jako częņć istniejącej dro-

gi publicznej klasy dojazdowej obejmującej 
rów melioracyjny, 

e) teren drogi 6KDD jako projektowaną drogę 
publiczną klasy dojazdowej - fragment drogi 
stanowiącej planowane połączenie obszaru 
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planu z drogą powiatowa nr 3830W (zgod-
nie z rysunkiem planu). 

3. Szerokoņć terenów komunikacji w ich liniach 
rozgraniczających okreņlono na rysunku planu 
oraz w rozdziale II § 18 - 19 niniejszej uchwały, 

4. Przy skrzyŊowaniach dróg dojazdowych, dróg 
dojazdowych z drogą lokalną naleŊy stosować 
naroŊne ņcięcia linii rozgraniczających (trójkąt 
widocznoņci) o minimalnych wymiarach 5.0 m 
x 5.0 m (zgodnie z rysunkiem planu). 

§ 22. 
Okreņlenie warunków powiązań układu komuni-
kacyjnego z układem zewnętrznym: 
1. Ustala się, Ŋe układ komunikacyjny obszaru 

planu powiązany jest: 
a) z drogą powiatową nr 3830W: 

- od południowego - zachodu poprzez 
drogę 1KDD 

- od północnego – zachodu poprzez wy-
znaczoną drogę 6KDD i wskazaną na ry-
sunku planu poza jego granicami – pro-
ponowaną drogę połoŊoną równolegle 
do rzeki Teresinki, 
a w ten sposób poņrednio z drogą krajo-
wą nr 2 klasy głównej ruchu przyspie-
szonego Warszawa – Poznań, 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 
§ 23. 

Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę: 
1. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów pro-

dukcyjnych, bytowych, usługowych oraz 
ochrony przeciwpoŊarowej z projektowanej 
sieci wodociągowej powiązanej z wodociągiem 
grupowym zaopatrywanym w wodę z ujęcia 
komunalnego we wsi Teresin Gaj, na warun-
kach okreņlonych przez właņciwe przedsiębior-
stwo wodociągowe, alternatywnie z wodocią-
gu grupowego ze stacją uzdatniania wody w 
Granicach. 

2. Zakazuje się zaopatrzenia w wodę z ujęć indy-
widualnych, sytuowanych w granicach obszaru 
objętego planem. 

§ 24. 
Ustala się zasady odprowadzenia ņcieków sani-
tarnych i wód opadowych: 
1. Ustala się odprowadzenie ņcieków sanitarnych 

do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy-
łączonej do istniejącej kanalizacji sanitarnej z 
odprowadzeniem na oczyszczalnię ņcieków w 
Granicach. 

2. Ustala się zakaz odprowadzania ņcieków sani-
tarnych wprost do gruntu, wodnych cieków 
powierzchniowych tj. rzeki Teresinki oraz ro-
wów przydroŊnych, 

3. Ustala się zakaz na terenach oznaczonych 
symbolami 1U/P odprowadzania nie oczysz-
czonych ņcieków technologicznych wprost do 
gruntu, wodnych cieków powierzchniowych 
oraz rowów przydroŊnych, 

4. Ustala się, Ŋe ņcieki technologiczne przed zrzu-
tem do odbiornika wymagają oczyszczenia 
wstępnego z zanieczyszczeń przemysłowych w 
urządzeniach oczyszczających znajdujących się 
w granicach działek, do których inwestor po-
siada tytuł prawny, niezaleŊnie od dalszego 
sposobu oczyszczania. 

§ 25. 
Ustala się zasady zaopatrzenie w energię elek-
tryczną: 
1. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elek-
troenergetyczną SN, NN, zgodnie z docelowym 
zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warun-
kach Zakładu Energetycznego. 

2. Ustala się budowę sieci NN wzdłuŊ projekto-
wanych i istniejących dróg. 

3. Ustala się, Ŋe działania inwestycyjne w sąsiedz-
twie linii energetycznych 15 kV w pasie o sze-
rokoņci 15m wymagają na etapie projektowa-
nia, realizacji oraz uŊytkowania uwzględniania 
przepisów bezpieczeństwa, Polskich Norm oraz 
innych przepisów odrębnych. 

4. Ustala się sytuowanie nowych stacji transfor-
matorowych 15/0, 4kV na terenie mającym do-
stęp do drogi publicznej i wydzielonym z tere-
nu odbiorcy na etapie projektu budowlanego. 

5. Ustala się, Ŋe dla projektowanych w terenie 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV naleŊy 
wydzielić działki o minimalnych wymiarach 
6mx5m dla stacji wnętrzowych lub 3mx2m dla 
stacji słupowych. 

§ 26. 
Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w 
oparciu o istniejącą i projektowaną sieć teleko-
munikacyjną, w uzgodnieniu i na warunkach od-
powiedniego zakładu telekomunikacji. 

§ 27. 
Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
ňródeł ciepła z preferencją dla nieszkodliwych, 
ekologicznych czynników grzewczych (takich jak 
gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elek-
tryczna, energia słoneczna, odnawialne ňródła 
energii), których eksploatacja powodująca wpro-
wadzenie gazów lub pyłów do powietrza nie spo-
woduje przekroczenia standardów jakoņci powie-
trza poza terenem, do którego właņciciel instalacji 
posiada tytuł prawny. 
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§ 28. 
Ustala się zasady usuwania odpadów: 
1. ustala się zasadę zorganizowanego systemu 

usuwania odpadów stałych i wywóz na gminne 
wysypisko ņmieci na podstawie umów indywi-
dualnych i zgodnie z przepisami odrębnymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem segregacji od-
padów u ňródła ich powstania, zgodnie z obo-
wiązującymi w zakresie gospodarki odpadami 
przepisami szczególnymi, 

2. zaleca się realizację systemu selektywnej 
zbiórki odpadów w miejscu ich powstawania z 
zapewnieniem pojemników na surowce wtór-
ne, 

3. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 
1) stosowania sposobów produkcji lub form 

usług oraz surowców i materiałów, które 
zapobiegają powstawaniu odpadów lub po-
zwalają utrzymać ich iloņć na najniŊszym 
poziomie, a takŊe ograniczają negatywne 
oddziaływanie na ņrodowisko lub zagroŊe-
nie Ŋycia i zdrowia ludzi, 

2) postępowania z odpadami w sposób zgod-
ny z zasadami gospodarowania odpadami i 
wymaganiami ochrony ņrodowiska, 

3) magazynowania odpadów w sposób selek-
tywny i bezpieczny dla ņrodowiska, 

4) zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony 
ņrodowiska: 
a) odzysku, jeŊeli nie udało się zapobiec 

powstawaniu odpadów, 
b) unieszkodliwienia odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec lub 
których nie udało się poddać odzyskowi, 

5) uzyskania stosowanych dokumentów na 
wytwarzanie odpadów zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami odrębnymi. 

4. Powstające odpady komunalne gromadzić w 
szczelnych pojemnikach, z uwzględnieniem 
moŊliwoņci ich segregacji, a następnie wywo-
zić na składowisko odpadów wskazane przez 
Urząd Gminy za poņrednictwem koncesjono-
wanego przedsiębiorstwa. 

§ 29. 
Ustalenia ogólne: 
1. Sieci infrastruktury technicznej wszystkich me-

diów naleŊy lokalizować na terenach komuni-

kacji z zachowaniem wzajemnych odległoņci 
wynikających z przepisów odrębnych. 

2. W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej poza terenem komunikacji w opar-
ciu o przepisy odrębne. 

3. Dla planowanej zabudowy naleŊy zachować 
odległoņci od wszelkich istniejących sieci i 
urządzeń podziemnych i naziemnych wynikają-
ce z przepisów odrębnych. 

§ 30. 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŊytkowania terenów. 
Ustala się dla terenów, których przeznaczenie 
zostało zmienione planem, Ŋe mogą być uŊytko-
wane w sposób dotychczasowy do czasu ich za-
gospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejsze-
go planu. 

§ 31. 
Okreņla się stawkę procentową słuŊącą naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
uchwaleniem planu: 
1. dla terenów o symbolach 1U/P, U – w wysoko-

ņci 30% 
2. dla pozostałych terenów – w wysokoņci 1% 

Przepisy końcowe 

§ 32. 
Wejņcie w Ŋycie niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego powoduje 
utratę mocy w zakresie obszarów objętych niniej-
szą uchwałą obowiązującego planu miejscowego: 
uchwały nr V/23/00 Rady Gminy w Teresinie z 
dnia 21 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 108, poz. 1058 z dnia 13 wrzeņnia 2000r.). 

§ 33. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Teresin. 

§ 34. 
Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

§ 35. 
Uchwała podlega publikacji na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Teresin. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/192/09 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 30 stycznia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego częņć obrębu geodezyjnego Teresin Gaj 
 

Uwaga złoŊona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obej-
mującego częņć obrębu Teresin Gaj została uwzględniona przez Wójta Gminy Teresin. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXVIII/192/09 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 30 stycznia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące zgodnoņci ustaleń niniejszego miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego częņć obrębu geodezyjnego Teresin Gaj  
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin 

 
Obszar objęty niniejszym planem miejscowym w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin” przyjętym uchwałą nr II/1/06 Rady Gminy Teresin z dnia 
21 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Teresin połoŊony jest w następujących strefach funkcjonalnych polityki przestrzennej: 

„strefie rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywnoņci funkcji gospodarczych i mieszkaniowych” ozna-
czonej symbolem U, w podstrefie oznaczonej symbolem U1: „obszary rozwoju wielofunkcyjnego w kierun-
ku aktywnoņci funkcji gospodarczych (w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny) z 
moŊliwoņcią zachowania, adaptacji i rozbudowy zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej”; 

Okreņlone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie i zasady zagospodaro-
wania terenów: 

- tereny usług i produkcji, w tym usług logistycznych oznaczonych na rysunku planu symbolem U/P, 

- terenu usług nieuciąŊliwych, w tym usług uŊytecznoņci publicznej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem U, 

- tereny zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP, 

- tereny dróg publicznych kategorii gminnej klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KDD, 

są zgodne z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Teresin” przyjętym uchwałą nr II/1/06 Rady Gminy w Teresinie z dnia 21 lutego 2006r. w 
sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Teresin. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXVIII/192/09 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 30 stycznia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującym  
częņć obrębu geodezyjnego Teresin Gaj naleŊących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póň. zm.) okreņla się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Teresin obejmującym częņć obrębu geodezyjnego Teresin Gaj naleŊących do zadań własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

1. Koszty realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych dotyczą: 
a. terenu przeznaczonego pod projektowane drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 2KDD, 

4KDD, 6KDD, 
b. terenu przeznaczonego pod częņciowo projektowane drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1KDD, 3KDD, 
c. terenów przeznaczonych pod tzw. trójkąty widocznoņci. 

2. Koszty realizacji inwestycji dotyczących w/w dróg publicznych wymienionych w pkt 1 obejmują koszty podzia-
łu geodezyjnego nieruchomoņci i wykupu gruntów, koszty notarialne i sądowe oraz koszty utwardzenia dróg. 

3. Wykup terenów przeznaczonych po realizację inwestycji dotyczących dróg publicznych wymienionych w pkt 1, 
odbywać się będzie równolegle wraz z podziałami nieruchomoņci dokonywanymi na wniosek właņcicieli nie-
ruchomoņci, kosztem których ma zostać wydzielony teren pod drogę – zgodnie z ustawą o gospodarce nieru-
chomoņciami oraz ustaleniami indywidualnymi pomiędzy właņcicielami a Gminą. 

4. Budowa dróg (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienia i oņwietlenia drogi) realizowana 
będzie zgodnie z uchwalanym przez Radę Gminy Teresin wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Teresin w 
zakresie dróg. 

5. Ņrodki finansowe na budowę dróg pochodzić będą z budŊetu gminy oraz partycypacji właņcicieli gruntów. 
II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

1. Sieć wodociągowa – teren objęty niniejszym planem miejscowym nie posiada sieci wodociągowej. Sieć znaj-
duje się w bezpoņrednim sąsiedztwie terenu objętego planem i przeprowadzona jest wzdłuŊ drogi gminnej ul. 
Spacerowej oraz wzdłuŊ drogi powiatowej nr 3830W. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego ustala zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej powiązanej z wodociągiem grupowym 
zaopatrywanym w wodę z ujęcia komunalnego we wsi Teresin Gaj, alternatywnie z wodociągu grupowego ze 
stacją uzdatniania wody w Granicach. Plan zakłada lokalizację sieci wodociągowej na terenach komunikacji. 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej – teren objęty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
nie posiada istniejącą sieć kanalizacji. Obecnie częņć obszaru planu miejscowego połoŊona jest w obrębie 
aglomeracji w rozumieniu art. 43 „Prawo wodne”. Zgodnie z treņcią ustaleń niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ustala się odprowadzanie ņcieków sanitarnych do planowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej. 

III. Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych i gazowych 

1. W obszarze niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się istniejące sieci 
elektroenergetyczne NN oraz SN. 

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz w oparciu o projektowaną sieć gazu 
przewodowego. 

3. Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego, w zakresie zaopatrzenia w energię i paliwa 
gazowe, naleŊy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oņwietlenia dróg publicznych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
 
 
 
 
 


