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UCHWAŁA Nr XXIX/200/09 

RADY GMINY TERESIN 

z dnia 27 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 

części obrębu geodezyjnego GRANICE. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
Nr 142, poz. 1591 z 12 pačdziernika 2001r. z póč-
niejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi 
zmianami) oraz uchwały nr IV/18/06 Rady Gminy 
Teresin z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Teresin oraz sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 
obejmującego czćċć obrćbu geodezyjnego, Rada 
Gminy Teresin uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla czćċci obrćbu geodezyjnego 
Granice, połoďonego w gminie Teresin, zwany 
dalej planem, na obszarze i w brzmieniu okreċlo-
nym niniejszą uchwałą. 

§ 2. 

1. Plan obejmuje obszar działek o numerach ewi-
dencyjnych 57/1, 57/2 oraz 57/3, o łącznej po-
wierzchni 0.314ha, połoďonych w gminie Tere-
sin, w obrćbie geodezyjnym Granice. 

2. Granice obszaru objćtego planem oznaczone 
są odpowiednimi symbolami graficznymi na 
rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałć; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 bćdący inte-
gralną czćċcią niniejszej uchwały stanowią-
cy załącznik nr 1; 

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

a) oznaczenia graficzne bćdące ustaleniami 
planu: 

 granice obszaru objćtego planem,  

 linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 wymiarowanie linii rozgraniczających 
i linii zabudowy, 

 przeznaczenie terenu – okreċlone 
symbolem literowym i cyfrowym  

b) oznaczenia graficzne bćdące oznacze-
niami informacyjnymi: 

 osie dróg publicznych, 

 linia energetyczna 15 kV z obszarem 
ograniczonego zagospodarowania, 

 istniejąca sieć wodociągowa 

 istniejący rów melioracyjny, 

 istniejące budynki, 

 linie rozgraniczające tereny dróg pu-
blicznych poza obszarem planu, 

 oznaczenia literowe przeznaczenia te-
renów przyległych do obszaru planu 
(MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej), 

2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnićcie bćdące załącznikiem nr 2 dotyczą-
ce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu zgłoszonych w czasie wyłoďenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 

3. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnićcie bćdące załącznikiem nr 3 dotyczą-
ce zgodnoċci ustaleĉ planu ze studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Teresin. 

4. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnićcie bćdące załącznikiem nr 4 dotyczą-
ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasadach ich finan-
sowania, które naleďą do zadaĉ własnych 
Gminy. 
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§ 4. 

1. Plan okreċla: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy; 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci objćtych planem miejscowym; 

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

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

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

b) okreċlenie warunków powiązaĉ układu 
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnćtrznym; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, okreċlone w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

2. W planie nie wystćpują: 

1) Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru za-
bytków lub bćdące pod ochroną konserwa-
torską i inne obiekty uznane za dobra kultu-
ry współczesnej (w rozumieniu przepisów 
odrćbnych). 

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

3) Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takďe na-
raďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz zagroďonych osuwaniem sić mas 
ziemnych. 

§ 5. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu obrćbu geode-
zyjnego Granice w gminie Teresin obej-
mującego działki o nr ewid. 57/1, 57/2 oraz 
57/3,  

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić okreċlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki. 

4) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi o okreċlo-
nym przeznaczeniu, sposobie uďytkowania 
lub odrćbnych zasadach zagospodarowa-
nia, oznaczoną na rysunku planu nume-
rem i symbolem literowym. 

5) przeznaczenie podstawowe – przeznacze-
nie terenu, które powinno dominować w 
danym terenie lub obszarze w sposób 
okreċlony ustaleniami planu. 

6) przeznaczenie dopuszczalne terenu – prze-
znaczenie terenu inne niď podstawowe, 
które uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe terenu w sposób i na wa-
runkach okreċlonych w ustaleniach planu, 
dopuszczone na zasadzie braku konfliktu z 
przeznaczeniem podstawowym. 

7) maksymalnej wysokoċci zabudowy – nale-
ďy przez to rozumieć nieprzekraczalną wy-
sokoċć liczoną od poziomu terenu przy 
wejċciu głównym do budynku do najwyď-
szej kalenicy lub najwyďszego punktu da-
chu. 

8) powierzchni biologicznie czynnej na dział-
ce – naleďy przez to rozumieć najmniejszą 
dopuszczalną wartoċć procentową stosun-
ku powierzchni biologicznie czynnej na te-
renie działki inwestycyjnej (terenu) do cał-
kowitej powierzchni działki inwestycyjnej 
(terenu). 

9) maksymalnej intensywnoċci zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoċć stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie murów 
wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków, do powierzchni 
działki. 
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10) propozycji (lub zaleceniu) – naleďy przez to 
rozumieć sugestić zastosowania sić do za-
leceĉ, propozycji uznawanych za optymal-
ne, wprowadzone ze wzglćdów funkcjo-
nalnych, estetycznych, ochronnych itp. 
Propozycje (zalecenia) nie stanowią prawa 
miejscowego, nie stanowią wićc nakazów 
dla osób trzecich, jednakďe jako zawarte w 
niniejszej uchwale, stanowią dla władzy 
samorządowej przesłanki do podejmowa-
nia gdy tylko to moďliwe decyzji zgodnych 
z propozycjami. 

11) dopuszczeniu – naleďy przez to rozumieć 
moďliwoċć działaĉ lub sposobów wyko-
rzystania terenu okreċlonych w ustale-
niach planu, lecz nie uznanych za opty-
malne. 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ uďytych w 
planie i nie ujćtych w § 5 pkt 1, naleďy stoso-
wać definicje zgodne z obowiązującymi przepi-
sami i aktami prawnymi. 

§ 6. 

Przeznaczenie terenu. 

1. W obszarze objćtym planem wyodrćbnia sić – 
zgodnie z rysunkiem planu – tereny o róďnym 
przeznaczeniu i róďnych zasadach zagospoda-
rowania okreċlone numerem wyróďniającymi 
je spoċród innych terenów oraz odpowiednimi 
symbolami literowymi. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala sić 
przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie 
uzupełniające oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Plan wyznacza tereny o nastćpującym przezna-
czeniu podstawowym: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem 1MN, 

 tereny poszerzenia dróg dojazdowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
1KDp i 2KDp, 

 tereny wód powierzchniowych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 1WS. 

4. Linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia okreċlono na rysunku planu stanowiącym 
integralną czćċć niniejszej uchwały. 

Przepisy szczegółowe 

§ 7. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

1. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej 
1) Plan przyjmuje nastćpujące zasady struktu-

ry funkcjonalno – przestrzennej 

a) Ustala sić, ďe wiodącym przeznaczeniem 
na obszarze objćtym planem bćdzie 
przeznaczenia na cele zabudowy miesz-
kaniowej. 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształto-
wania ładu przestrzennego na poszczegól-
nych terenach są okreċlone w § 9 niniejszej 
uchwały. 

2. Zasady ustalania połoďenia linii rozgraniczają-
cych 

1) Linie rozgraniczające wyznaczające tereny o 
róďnym przeznaczeniu okreċlone zostały na-
stćpująco: 

a) dla terenu drogi 2KDp północna linia roz-
graniczająca okreċlona została zgodnie z 
granicą opracowania, południowa linia 
rozgraniczająca okreċlona została w odle-
głoċci od 1.0 do 1.5m w kierunku połu-
dniowym od północnej linii rozgraniczają-
cej (wg rysunku planu). Na skrzyďowaniu 
drogi 2KDp z terenem poszerzenia drogi 
wewnćtrznej 1KDp zastosowano naroďne 
trójkątne poszerzenie drogi w liniach roz-
graniczających o minimalnych wymiarach 
5.0m x 5.0m. 

b) dla terenu 1MN – linie rozgraniczające po-
krywają sić z granicami ewidencyjnymi 
działek z wyjątkiem trójkąta widocznoċci 
przy terenie oznaczonym symbolem 2KDp. 

c) dla terenu drogi 1KDp – linie rozgranicza-
jące pokrywają sić z granicami ewidencyj-
nymi działek oraz wydzielonym trójkątem 
widocznoċci przy terenie oznaczonym 
symbolem 2KDp. 

3. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linia zabudowy została wyznaczona jako 
nieprzekraczalna od strony dróg 1KDp w od-
ległoċci 4.0m i 2KDp w odległoċci 6.0m oraz 
od terenu oznaczonego symbolem 1WS w 
odległoċci 5.0m zgodnie z rysunkiem planu, 

2) Dopuszcza sić wysunićcie poza linić zabu-
dowy: słupów, zadaszeĉ, podestów wej-
ċciowych, tarasów, okapów - max do szero-
koċci 1.5 m; 

3) Dopuszcza sić wysunićcie poza linić zabu-
dowy 30% szerokoċci ċciany stanowiącej 
elewacjć frontową budynku. Wysunićcie 
budynku nie powinno być wićksze niď 
1.20m.; 

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek naleďy wyznaczać 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 
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4. Zasady kształtowania zabudowy 

1) Ustala sić, ďe kierunek głównej kalenicy da-
chu budynku musi być prostopadły lub 
równoległy do granicy działki budowlanej 
usytuowanej równolegle to drogi oznaczo-
nej symbolem 1KDp.  

2) Ustala sić kolorystykć dachów budynków 
jako obowiązującą - w odcieniach brązu, 
czerwieni i czerni. 

5. Zasady sytuowania ogrodzeĉ. 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleďy lokalizo-
wać w ustalonej linii rozgraniczającej. 

2) Ustala sić zakaz lokalizowania ogrodzeĉ z 
betonowymi elementami prefabrykowany-
mi wypełniającymi przćsła. 

3) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykony-
wania ogrodzeĉ o wysokoċci powyďej 1.8 
m. 

4) Dla drogi 1KDp bramy wjazdowe naleďy lo-
kalizować zachowując minimalną odległoċć 
4.0m od krawćdzi jezdni. 

5) Ogrodzenie od strony rowu naleďy lokalizo-
wać zachowując minimalną odległoċć 3m. 

6) Od strony rowu naleďy lokalizować ogro-
dzenia aďurowe bez podmurówki lub z 
podmurówką z przepustami. 

6. Zagospodarowanie terenu winno spełniać 
obowiązujące normy i przepisy odrćbne. 

§ 8. 

Zasady i warunki zagospodarowania wynikające 
z potrzeb ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

1. Ustala sić zakaz realizacji (poza inwestycjami 
celu publicznego takimi jak drogi i urządzenia 
infrastruktury technicznej z wyjątkiem stacji 
bazowych telefonii komórkowej) inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko i zdrowie ludzi w rozumieniu art. 51 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony ċro-
dowiska” (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z póčn. zm.). 

2. Ustala sić obowiązek realizacji niezbćdnych 
elementów infrastruktury technicznej i urzą-
dzeĉ ochrony ċrodowiska zapewniających 
ochronć gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza równoczeċnie lub 
wyprzedzająco w stosunku do realizacji inwe-
stycji i urządzeĉ na terenach objćtych planem. 

3. W zakresie wód podziemnych i powierzchnio-
wych 

1) Ustala sić zakaz zanieczyszczania i degrada-
cji istniejącego rowu melioracyjnego. Po-

nadto ustala sić zachowanie pasa szeroko-
ċci co najmniej 3m wzdłuď cieku wodnego, 
wolnego od zainwestowania i grodzenia dla 
zapewnienia moďliwoċci eksploatacji i kon-
serwacji cieku sprzćtem mechanicznym oraz 
swobodnego ruchu pieszych. 

2) Plan ustala, ďe wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne związane z przekształce-
niem układu hydrogeograficznego, w tym 
równieď sypanie wałów, przekształcenie po-
ziomu terenu mogące naruszyć spływ po-
wierzchniowy wody i stosunki wodne wy-
magają uzgodnienia na warunkach zgod-
nych z przepisami Prawa Wodnego i kaďdo-
razowo zgłoszenia do ewidencji WZMiUW w 
Sochaczewie. 

6. W zakresie ochrony powietrza 

1) Ustala sić, ďe prowadzenie działalnoċci po-
wodującej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisjć hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie powinno 
powodować obniďenia standardów jakoċci 
ċrodowiska poza granicami terenu, do któ-
rego właċciciel posiada tytuł prawny oraz 
nie moďe przekraczać na tej granicy norm 
dopuszczalnych w tym zakresie. 

7. W zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych 
wartoċci ċrodowiskowych, przyrodniczych i 
krajobrazowych. 

1) Zaleca sić wprowadzenie na całym obszarze 
zieleni towarzyszącej. 

2) Wielkoċci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są wyzna-
czone i okreċlone w § 9. 

3) Wielkoċci maksymalnej powierzchni zabu-
dowanej i utwardzonej są wyznaczone i 
okreċlone w § 9. 

4) Ustala sić obowiązek zachowania lokalnych 
powiązaĉ przyrodniczych z terenami otacza-
jącymi poprzez zachowanie istniejącego 
rowu melioracyjnego i towarzyszących za-
drzewieĉ i zakrzewieĉ oraz ich wzbogacenie 
przez zieleĉ na działce, a takďe kształtowanie 
ogrodzeĉ od strony rowu w sposób umoď-
liwiający migracjć drobnej fauny. 

8. W zakresie ochrony przed hałasem 

1) Dopuszcza sić dla terenu 1MN natćďenie ha-
łasu jak dla terenów przeznaczonych na 
funkcje zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wg obowiązującego rozporządzenia 
dotyczącego dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w ċrodowisku. 
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§ 9. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

 
1. Oznaczenie terenu 1 MN 

Powierzchnia 0.27ha 

1) Przeznaczenie terenu 

 a) przeznaczenie podstawowe 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnosto-
jącej) z moďliwoċcią budowy budynków gospodarczych i 
garaďowych oraz infrastruktury technicznej i komunikacji 

2) Formy i parametry kształtowania nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy, kolorystka elewacji i dachów, rodzaj uďytych materiałów 

 a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 
 maksymalna iloċć kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoċć mierzona od poziomu terenu przy wejċciu głównym do budynku do naj-
wyďszego punktu kalenicy – 10m, 

 maksymalna wysokoċć poziomu posadzki parteru - 0.80m w stosunku do poziomu terenu, w 
przypadku podpiwniczenia 1.20m, 

b) budynków garaďowych i gospodarczych: 
- maksymalna iloċć kondygnacji – 1, 
- maksymalna wysokoċć mierzona od poziomu terenu przy wejċciu głównym do budynku do najwyď-

szego punktu kalenicy - 6.0 m, 
- maksymalna wysokoċć poziomu posadzki parteru - 0.30m w stosunku do poziomu terenu, 
- dachy wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15o do 40o,  

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowania terenu 

 a) linia zabudowy – od terenu 2KDp – 6.0m 
 – od terenu 1KDp – 4.0m 
 – od terenu 1WS – 5.0m 
b) wielkoċć powierzchni zabudowy i utwardzeĉ do powierzchni działki lub terenu nie wićcej niď 40% 
powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%; 
c) maksymalna intensywnoċć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej 0.35 

4) Ogrodzenia 

 Zgodnie z § 7 pkt 5. 

5) Zasady podziału na działki budowlane 

 Ustala sić dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki 800m2 

6) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z istniejącego zagospodarowania 
Z uwagi na istniejący rów: 
a) Odległoċć nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 
1WS wynosi 5m dla obiektów kubaturowych zgodnie z rysunkiem planu, 
b) Minimalna odległoċć linii ogrodzenia od górnej krawćdzi skarpy rowu wynosi 3m. 

7) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
 a) Obsługa komunikacyjna terenu: 

- z dróg przylegających do obszaru objćtego planem, poza granicami obszaru objćtego planem, któ-
rych poszerzenie okreċlają tereny 1KDp i 2KDp. 
b) Parkingi: 
- dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 2 miejsca parkingowe. 
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2. Oznaczenie terenu 1 WS 

Powierzchnia 0.013 ha 

1) Przeznaczenie terenu 

 a) przeznaczenie podstawowe teren wód powierzchniowych - istniejący rów R-T-9 

2) Wskačniki zagospodarowania 

 a) Zakaz zabudowy 
b) Zakazuje sić zanieczyszczania wód 
c) Nakazuje sić ochronć skarp przed zanieczyszczeniem i dewastacją 
d) Zaleca sić dbałoċć o techniczną sprawnoċć rowu w sposób zapewniający nie zakłócanie spływu wód 
podziemnych i powierzchniowych z terenu planowanej zabudowy i ewentualnego tranzytowego prze-
pływu wody w tym rowie z innych terenów w kierunku do rzeki Teresinki. 
e) Wszelkie zmiany stanu rowu „R-T-9” kaďdorazowo naleďy zgłaszać do ewidencji WZMiUW w Socha-
czewie. 

 
 

3. Oznaczenie terenu 1KDp, 2KDp 

Powierzchnia 0.031 ha 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe 1KDp, 2KDp – tereny poszerzenia dróg dojazdowych 

2) Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 

a) szerokoċć drogi publicznej w liniach 
rozgraniczających 

- dla terenu czćċci drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 
1KDp szerokoċć wg stanu istniejącego podziału geodezyjne-
go – ok. 2.0 m 
- od 1.0 do 1.5 m dla terenu poszerzenia drogi dojazdowej 
oznaczonego symbolem 2KDp 

b)  Na terenach komunikacji zakazuje sić lokalizowania obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeĉ 
technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, 

 Dopuszcza sić realizacjć sieci uzbrojenia terenu, pod warunkiem zachowania przepisów odrćbnych 
oraz po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, 

Ustala sić stosowanie naroďnych ċcićć linii rozgraniczających na skrzyďowaniach dróg zgodnie z wy-
maganiami przepisów odrćbnych, 

 
§ 10. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

1. Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii energe-
tycznych naleďy projektować, realizować oraz 
uďytkować zachowując przepisy bezpieczeĉ-
stwa, Polskie Normy i inne przepisy odrćbne; 

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy od rowu me-
lioracyjnego (linii rozgraniczającej teren ozna-
czony symbolem 1WS) została wyznaczona i 
wynosi 5.0m zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Wprowadza sić zakaz zabudowy na tere-
nie 1WS. 

§ 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasady i warunki obsługi w zakresie komuni-
kacji. 

1) Niniejszy plan wyznacza tereny komunikacji 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
1KDp i 2KDp (tereny poszerzenia dróg do-
jazdowych), 

2) Szerokoċć terenów komunikacji w ich li-
niach rozgraniczających okreċlono na ry-
sunku planu oraz w § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały, 

3) Układ komunikacyjny obszaru objćtego pla-
nem oparty jest na dwóch drogach lokal-
nych znajdujących sić poza granicami ob-
szaru objćtego planem, po jego zachodniej i 
północnej stronie. 

2. Zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej. 

Ustala sić nastćpujące zasady w zakresie ob-
sługi infrastrukturą techniczną: 

1) Zaopatrzenie w wodć: ustala sić zaopa-
trzenie z istniejących sieci wodociągo-
wych, 
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2) Odprowadzenie ċcieków sanitarnych i wód 
opadowych: 

a) ustala sić obowiązek odprowadzania 
ċcieków sanitarnych do istniejącej i 
planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 
a do czasu jej realizacji do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywo-
zem na oczyszczalnić ċcieków na pod-
stawie umów indywidualnych, 

b) zakazuje sić odprowadzania nie oczysz-
czonych ċcieków deszczowych i wód 
roztopowych z powierzchni utwardzo-
nych, na których mogą wystćpować 
zanieczyszczenia substancjami i nanie-
sieniami ropopochodnymi (np. parkin-
gów), do gruntu lub do cieków po-
wierzchniowych; wody powierzchniowe 
z w/w terenów przed zrzutem do od-
biornika wymagają oczyszczenia w se-
paratorach, 

c) wody opadowe i roztopowe, z wyjąt-
kiem wymienionych wyďej, naleďy od-
prowadzić na teren własny działki, nie 
naruszając interesu osób trzecich, nie 
zmieniając stanu wód na gruncie, ani 
kierunku odpływu wody. 

3) Zaopatrzenie w energić elektryczną: 

a) ustala sić zaopatrzenie w energie elek-
tryczną w oparciu o istniejącą sieć elek-
troenergetyczną, zgodnie z docelowym 
zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na 
warunkach odpowiedniego zakładu 
energetycznego, 

4) Ustala sić obsługć w zakresie telekomuni-
kacji w oparciu o istniejącą i projektowaną 
sieć telekomunikacyjną, w uzgodnieniu 
i na warunkach odpowiedniego zakładu te-
lekomunikacji, 

5) W obszarze opracowania brak sieci gazo-
wej. Docelowo ustala sić zasilanie gazem 
ziemnym z sieci gazowej, 

6) Ustala sić zaopatrzenie w ciepło z indywi-
dualnych čródeł ciepła z zaleceniem sto-
sowania nieszkodliwych, ekologicznych 
czynników grzewczych (takich jak gaz, olej 
opałowy niskosiarkowy, energia elektrycz-
na, energia słoneczna, odnawialne čródła 
energii), których eksploatacja powodująca 
wprowadzenie gazów lub pyłów do powie-
trza nie obniďy standardów jakoċci powie-

trza poza terenem, do którego właċciciel 
instalacji posiada tytuł prawny, 

7) Usuwanie odpadów: 

a) Ustala sić zasadć usuwania odpadów 
stałych w zorganizowanym systemie i 
wywóz na gminne wysypisko ċmieci na 
podstawie umów indywidualnych i 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

b) Zaleca sić realizacjć systemu selektyw-
nej zbiórki odpadów w miejscu ich po-
wstawania z zapewnieniem pojemni-
ków na surowce wtórne, 

8) Ustalenia ogólne: 

a) sieci infrastruktury technicznej wszyst-
kich mediów naleďy lokalizować na te-
renach komunikacji z zachowaniem 
wzajemnych odległoċci wynikających z 
przepisów odrćbnych, 

b) w technicznie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza sić lokalizowanie sieci 
infrastruktury technicznej poza terenem 
komunikacji w oparciu o przepisy od-
rćbne, 

c) dla planowanej zabudowy naleďy za-
chować odległoċci od wszelkich istnie-
jących sieci i urządzeĉ podziemnych i 
naziemnych wynikające z przepisów 
odrćbnych. 

§ 12. 

Okreċla sić stawkć procentową słuďącą naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci 
uchwaleniem planu dla terenów o symbolach: 

1MN – w wysokoċci – 20% 

1KDp, 2KDp, 1WS – w wysokoċci – 0% 

Przepisy koĉcowe 

§ 13. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Teresin. 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

§ 15. 

Uchwała podlega publikacji na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzćdu Gminy 
Teresin. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/200/09 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 27 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie  

dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin obejmującego czćċć obrćbu geodezyjnego Granice 

 
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego czćċć 

obrćbu Granice zgłoszona została nastćpująca jedna uwaga nieuwzglćdniona przez Wójta Gminy Tere-
sin, w rozstrzygnićciu nr GKP. UA 7321/2/06/07/08 z dnia 3 pačdziernika 2008r.: 

1) uwaga wniesiona przez Paĉstwo Edytć i Andrzeja Pawłowskich (zam. Granice, ul. Złota 1, 96-515 Te-
resin), Pana Pawła Boguckiego (zam. Granice, ul. Złota 3, 96-515 Teresin), Pana Ryszarda Boguckiego 
(zam. Koďuszki Parcel 8, 96-500 Sochaczew), Panią Dorotć Lewandowską (zam. Granice 39, 96-515 Te-
resin) oraz Panią Irenć Bogucką (zam. Granice 39, 96-515 Teresin), dotycząca nie wyraďenia zgodny na 
przekształcenie drogi prywatnej na drogć publiczną. Ponadto składający uwagć – właċciciele dz. 
nr ewid. 53/2 oraz 53/3 w obrćbie Granice nie wyraďają zgody na poszerzenie drogi o 2.0m w kierunku 
dz. nr ewid. 53/2 oraz 53/3 w obrćbie Granice. 

2. Rada Gminy Teresin niniejszym rozstrzyga w nastćpujący sposób: 

1) uwaga wniesiona przez Paĉstwo Edytć i Andrzeja Pawłowskich (zam. Granice, ul. Złota 1, 96-515 Te-
resin), Pana Pawła Boguckiego (zam. Granice, ul. Złota 3, 96-515 Teresin), Pana Ryszarda Boguckiego 
(zam. Koďuszki Parcel 8, 96-500 Sochaczew), Panią Dorotć Lewandowską (zam. Granice 39, 96-515 Te-
resin) oraz Panią Irenć Bogucką (zam. Granice 39, 96-515 Teresin), dotycząca nie wyraďenia zgodny na 
przekształcenie drogi prywatnej na drogć publiczną nie została uwzglćdniona. 

Złoďona uwaga odnoċnie poszerzenie drogi nie dotyczy ustaleĉ projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Teresin dla czćċci obrćbu geodezyjnego Granice sporządzanego na podstawie 
uchwały nr IV/18/06 Rady Gminy Teresin z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin oraz sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego czćċć obrćbu geodezyjnego 
Granice. Składający uwagć właċciciele dz. nr ewid. 53/2 oraz 53/3 w obrćbie Granice nie wyraďają zgody na 
poszerzenie drogi o 2.0m w kierunku dz. nr ewid. 53/2 oraz 53/3 w obrćbie Granice. Przedmiotowe działki nie 
są objćte projektem w/w planu miejscowego, wićc nie mogą być przedmiotem uwagi dotyczącej wyłoďone-
go projektu planu miejscowego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXIX/200/09 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 27 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie  

dotyczące zgodnoċci ustaleĉ niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Teresin czćċci obrćbu geodezyjnego Granice ze studium uwarunkowaĉ i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 
 
Obszar objćty niniejszym planem miejscowym w obowiązującym „Studium uwarunkowaĉ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Teresin” przyjćtym uchwałą nr II/1/06 Rady Gminy Teresin z dnia 
21 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Teresin połoďony jest w nastćpującej strefie funkcjonalnej polityki przestrzennej: 
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„strefie mieszkaniowo – usługowej” oznaczonej symbolem MU, w podstrefie oznaczonej symbolem MU1: – 
„centrotwórcze obszary rozwoju intensywnej zabudowy mieszkaniowej, usług, drobnej wytwórczoċci oraz 
usług uďytecznoċci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty sportu i rekreacji, z moďliwoċcią za-
chowania istniejącej zabudowy zagrodowej oraz obszary ewentualnych zalesieĉ”. 

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

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MN, 

 poszerzenia dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDp oraz 2KDp, 

 wód powierzchniowych oznaczony na rysunku planu symbolem 1WS,  

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Bogdan Linard 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXIX/200/09 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 27 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie 

 dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin czćċci obrćbu geodezyjnego  

Granice naleďących do zadaĉ własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póč. zm.) okreċla sić nastćpujący sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin czćċci obrćbu geodezyjnego Granice naleďących do zadaĉ własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

1. Koszty realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych dotyczą: 

a) terenu przeznaczonego pod poszerzenie dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1KDp, 2KDp,  

b) terenu przeznaczonego pod czćċciowo projektowane drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1KDD, 3KDD, 

2. Koszty realizacji inwestycji dotyczących w/w dróg publicznych wymienionych w pkt 1 obejmują koszty 
podziału geodezyjnego nieruchomoċci (tylko w przypadku terenu oznaczonego symbolem 2KDp) i wyku-
pu gruntów, koszty notarialne i sądowe oraz koszty utwardzenia dróg. 

3. Wykup terenów przeznaczonych po realizacjć inwestycji dotyczących dróg publicznych wymienionych w 
pkt 1, odbywać sić bćdzie równolegle wraz z podziałami nieruchomoċci dokonywanymi na wniosek wła-
ċcicieli nieruchomoċci, kosztem których ma zostać wydzielony teren pod drogć – zgodnie z ustawą o go-
spodarce nieruchomoċciami oraz ustaleniami indywidualnymi pomićdzy właċcicielami a Gminą. 

4. Budowa dróg (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienia i oċwietlenia drogi) realizo-
wana bćdzie zgodnie z uchwalanym przez Radć Gminy Teresin wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gmi-
ny Teresin w zakresie dróg. 

5. Ċrodki finansowe na budowć dróg pochodzić bćdą z budďetu gminy oraz partycypacji właċcicieli grun-
tów. 
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II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

1. Sieć wodociągowa – teren objćty niniejszym planem miejscowym posiada sieć wodociągową. Sieć znaj-
duje sić w bezpoċrednim sąsiedztwie terenu objćtego planem i przeprowadzona jest wzdłuď drogi gmin-
nej ul. Złotej oraz wzdłuď drogi gminnej nr 380821W. 

2. Siec kanalizacji sanitarnej – teren objćty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego nie posiada istniejącą sieć kanalizacji. Obecnie czćċć obszaru planu miejscowego połoďona jest w 
obrćbie aglomeracji w rozumieniu art. 43 „Prawo wodne”. Zgodnie z treċcią ustaleĉ niniejszego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sić odprowadzanie ċcieków sanitarnych do 
planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych z wywozem na oczyszczalnić ċcieków. 

III. Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych i gazowych 

1. Istniejąca siec elektroenergetyczna NN przebiega wzdłuď drogi gminnej nr 380821W. 

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

3. Do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego, w zakresie zaopatrzenia w energić 
i paliwa gazowe, naleďy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oċwietlenia dróg 
publicznych.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/260/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) 
Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co nastćpu-
je:  

§ 1.1. Nadaje sić nazwć „Jana Matejki” ulicy 
połoďonej w Przasnyszu, oznaczonej nr 674/12 
biegnącej w kierunku północno-wschodnim od 
działek nr 674/11 i 674/16. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia 
mapa stanowiąca załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Przasnysza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Zbigniew Sztuc 
 
 
 
 
 
 


