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c) czas rozpoczňcia i zakoŊczenia konsultacji, 

d) formň konsultacji, e) zasiňg terytorialny kon-
sultacji. 

§ 6. 

1. Konsultacje przeprowadza siň w formie: 

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami or-
ganizacji pozarzņdowych, 

2) za pomocņ e-maila urzňdu gminy : jablon-
nalacka@onet.pl. 

3) w innych dostňpnych formach. 
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarzņdowych sporzņdza siň 
protokół, którego załņcznikiem jest lista 
obecnoŌci uczestników spotkania. 

3. Wyboru formy bņdŎ form konsultacji, w za-
leŐnoŌci od przedmiotu konsultacji, dokonuje 
Wójt Gminy Jabłonna Lacka. 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z 
organizacjami pozarzņdowymi termin wyra-
Őenia opinii nie moŐe byń krótszy niŐ 21 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsulta-
cjach. 

§ 7. 

1. Opinie i uwagi organizacji pozarzņdowych, 
zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane sņ 
do wyznaczonego pracownika w Urzňdzie 
Gminy lub do gminnej jednostki organizacyj-
nej w zaleŐnoŌci od przedmiotu konsultacji, w 

formie pisemnej lub za poŌrednictwem pocz-
ty elektronicznej. 

2. Wyznaczona przez Wójta Gminy Jabłonna 
Lacka osoba lub gminna jednostka organiza-
cyjna rozpatruje ww. opinie i uwagi i przeka-
zuje propozycjň stanowiska w tej sprawie do 
zatwierdzenia Wójtowi Gminy Jabłonna Lac-
ka. 

3. Wyniki konsultacji zawierajņce zestawienie 
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowi-
skiem Urzňdu lub jednostki organizacyjnej, 
zamieszczane sņ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej i na stronie internetowej Urzňdu, nie 
póŎniej niŐ w ciņgu 30 dni od zakoŊczenia 
konsultacji. 

4. W uzasadnionych przypadkach wyniki kon-
sultacji mogņ byń prezentowane w trakcie 
otwartych spotkaŊ. 

5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia 
Radzie Gminy Jabłonna Lacka w uzasadnie-
niu do projektów aktów, o których mowa w 
§ 1. 

§ 8. 

Wyniki konsultacji nie sņ wiņŐņce dla władz 
Gminy. 

§ 9. 

Konsultacje uznaje siň za waŐne bez wzglňdu na 
liczbň podmiotów biorņcych udział w konsulta-
cjach, jeŐeli zostały przeprowadzone w sposób 
przedstawiony w Regulaminie. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Wiesław Michalczuk 
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UCHWAŁA Nr XLIII/286/10 

RADY GMINY TERESIN 

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Paprotnia, gmina Teresin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 
póŎn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r. 
poz. 717 z póŎn. zm.) oraz uchwały nr IV/28/04 
Rady Gminy Teresin z dnia 15 kwietnia 2004r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu obrňbu geodezyjnego Pa-

protnia, gmina Teresin, po stwierdzeniu zgod-
noŌci ze studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tere-
sin, zatwierdzonego uchwałņ nr II/1/06 Rady 
Gminy Teresin z dnia 21 lutego 2006r. Rada 
Gminy Teresin uchwala, co nastňpuje: 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu obrň-
bu geodezyjnego Paprotnia, gminy Teresin, 
zwany dalej planem. 
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2. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czone sņ symbolami graficznymi na rysunku 
planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu rozpa-
trzenia uwag do projektu planu, zgłoszonych 
w czasie wyłoŐenia projektu planu do pu-
blicznego wglņdu, stanowiņce załņcznik nr 2 
do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleŐņ do za-
daŊ własnych gminy oraz zasady ich finan-
sowania, stanowiņce załņcznik nr 3 do niniej-
szej Uchwały. 
§ 3. Na rysunku planu obowiņzujņ nastňpujņ-

ce ustalenia: 

1) granice obszaru objňtego planem w obrňbie 
którego obowiņzujņ ustalenia, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) przeznaczenia terenów - okreŌlone symbo-
lem, 

4) linie zabudowy - nieprzekraczalne, 

5) wymiarowanie - w metrach na rysunku pla-
nu. 

§ 4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania - oznacza to nieprzekraczalnņ grani-
cň przestrzennego rozwoju przeznaczenia 
okreŌlonego dla danego terenu oraz okreŌlo-
nych warunków i zasad zagospodarowania 
przestrzennego, 

2) przeznaczeniu terenu - oznacza to okreŌlone 
dla danego terenu zagospodarowanie i funk-
cje zabudowy, oznaczone symbolami na ry-
sunku planu; 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - oznacza to 
liniň regulujņcņ zabudowň danej działki lub 
zespołu działek, w której mogņ byń umiesz-
czane fronty budynków lub ich czňŌci bez jej 
przekraczania, ustalenie nie dotyczy takich 
elementów jak schody, balkony, okapy da-
chu, które mogņ byń wysuniňte poza nieprze-
kraczalna liniň zabudowy jednak nie wiňcej 
niŐ 0,8m, 

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
naleŐy przez to rozumień teren z nawierzchniņ 
ziemnņ urzņdzonņ jako stałe trawniki, za-
krzewienia i zadrzewienia, kwietniki lub inne 
umoŐliwiajņce wegetacjň, a takŐe 40% sumy 

powierzchni tarasów i stropodachów z takņ 
nawierzchniņ nie mniejszņ niŐ 5m2 oraz wodň 
powierzchniowņ na terenie działki lub dane-
go terenu, 

5) ustaleniu - oznacza to reguły i zasady, które 
muszņ byń przestrzegane i realizowane, 

6) dopuszczeniu - oznacza to reguły i zasady, 
które mogņ byń realizowane. 

§ 5.1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Teresin, dla obsza-
ru okreŌlonego w § 1 ustala siň tereny o nastň-
pujņcym przeznaczeniu: 

1) symbol MN - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna - naleŐy przez to rozumień 
utrzymanie istniejņcych i realizacjň nowych 
budynków i budowli: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w interpretacji wg przepisów szczegól-
nych z niezbňdnymi do ich funkcjono-
wania budynkami i pomieszczeniami 
pomocniczymi, technicznymi, gospodar-
czymi, garaŐami oraz dojŌciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi, infra-
strukturņ technicznņ i zieleniņ, 

2) symbol MNU - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz zabudowa usługowa - 
naleŐy przez to rozumień utrzymanie istnie-
jņcych i realizacjň nowych budynków i bu-
dowli: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w interpretacji wg przepisów szczegól-
nych z niezbňdnymi do ich funkcjono-
wania budynkami i pomieszczeniami 
pomocniczymi, technicznymi, gospodar-
czymi, garaŐami oraz dojŌciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi, infra-
strukturņ technicznņ i zieleniņ, 

- uŐytecznoŌci publicznej w interpretacji 
według przepisów szczególnych z nie-
zbňdnymi do jej funkcjonowania po-
mieszczeniami i urzņdzeniami (w tym 
technicznymi), budynkami gospodar-
czymi, garaŐami, miejscami postojowy-
mi, dojazdami, zieleniņ i infrastrukturņ 
technicznņ, 

- usługowych dla usług Ōwiadczonych na 
rzecz ludzi, które polegajņ na wytwarza-
niu dóbr materialnych na bazie goto-
wych surowców (np. krawiectwo, fry-
zjerstwo, kaletnictwo itp.), usług handlu, 
gastronomii z niezbňdnymi do ich funk-
cjonowania pomieszczeniami i urzņdze-
niami w tym technicznymi, gospodar-
czymi, administracyjnymi, garaŐami, 
miejscami postojowymi, dojazdami, zie-
leniņ i infrastrukturņ przy spełnieniu po-
zostałych warunków planu, 
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3) symbol U - zabudowa usługowa - naleŐy 

przez to rozumień utrzymanie istniejņcych i 
realizacjň nowych budynków i budowli: 

- uŐytecznoŌci publicznej w interpretacji 
według przepisów szczególnych z nie-
zbňdnymi do jej funkcjonowania po-
mieszczeniami i urzņdzeniami (w tym 
technicznymi), budynkami gospodar-
czymi, garaŐami, miejscami, postojo-
wymi, dojazdami, zieleniņ i infrastrukturņ 
technicznņ, 

- usługowych dla usług Ōwiadczonych na 
rzecz ludzi, które polegajņ na wytwarza-
niu dóbr materialnych na bazie goto-
wych surowców (np. krawiectwo, fry-
zjerstwo, kaletnictwo itp.), usług handlu, 
gastronomii z niezbňdnymi do ich funk-
cjonowania pomieszczeniami i urzņdze-
niami w tym technicznymi, gospodar-
czymi, administracyjnymi, garaŐami, 
miejscami postojowymi, dojazdami, zie-
leniņ i infrastrukturņ, przy spełnieniu po-
zostałych warunków planu, 

4) symbol ZC - teren cmentarza, 

5) symbol KP - tereny pod komunikacjň - par-
kingi, 

6) symbol WS - tereny wód powierzchniowych 
Ōródlņdowych - rzeka Teresinka, 

7) symbol KDL - teren drogi publicznej klasy 
lokalnej - naleŐy przez to rozumień utrzyma-
nie istniejņcej drogi z moŐliwoŌciņ jej prze-
budowy, słuŐņcej obsłudze terenów objň-
tych planem (lub terenów przyległych) z 
niezbňdnymi do jej funkcjonowania urzņ-
dzeniami infrastruktury technicznej i ziele-
niņ, 

8) symbol KDD - tereny dróg publicznych klas 
dojazdowych - naleŐy przez to rozumień 
utrzymanie istniejņcych dróg z moŐliwoŌciņ 
ich przebudowy oraz budowň nowych dróg 
słuŐņcych obsłudze terenów objňtych pla-
nem (lub terenów przyległych), z niezbňd-
nymi do ich funkcjonowania urzņdzeniami 
infrastruktury technicznej i zieleniņ, 

9) symbol KDW - tereny dróg wewnňtrznych - 
naleŐy przez to rozumień utrzymanie istnie-
jņcych dróg z moŐliwoŌciņ ich przebudowy 
słuŐņcych obsłudze terenów objňtych pla-
nem, z niezbňdnymi do ich funkcjonowania 
urzņdzeniami infrastruktury technicznej i 
zieleniņ, 

10) symbol KDp - tereny pod poszerzenie istnie-
jņcej drogi dojazdowej, 

11) symbol G - teren stacji redukcyjnej gazu. 

2. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-

rowania okreŌla załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) ustala siň, Őe składowanie surowców do 
prowadzonej działalnoŌci i produktów po-
wstałych w wyniku prowadzonej działalnoŌci 
na zewnņtrz budynków winno siň odbywań 
na zapleczu działek; 

2) dla nowoprojektowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych ustala siň kolory-
stykň: dachów - odcienie brņzu, czerwieni i 
czerni, elewacji - odcienie pastelowe z zasto-
sowaniem maksymalnie dwóch kolorów; 

3) ogrodzenia frontowe działek o maksymalnej 
wysokoŌci 1,9m z dopuszczeniem ogrodzeŊ 
na podmurówce o maksymalnej wysokoŌci 
40cm z zakazem stosowania ogrodzeŊ z pre-
fabrykowanych, Őelbetowych przňseł; 

4) umieszczanie reklam w pasie drogowym za 
zgoda zarzņdcy drogi: na terenie działek sy-
tuowanie reklam z ograniczeniem do wyko-
nywanej działalnoŌci oraz powierzchni re-
klamowej max 1,5m2; 

§ 7. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1) na terenach oznaczonych symbolem MNU, 
U ustala siň zakaz realizacji przedsiňwziňń 
mogņcych zawsze znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, w rozumieniu przepisów 
ochrony Ōrodowiska, z wyjņtkiem elemen-
tów infrastruktury technicznej i komunikacji. 

2) ustala siň, iŐ eksploatacja instalacji powodu-
jņca wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza nie powinna powodowań prze-
kroczenia standardów jakoŌci Ōrodowiska, 
w tym standardów jakoŌci powietrza poza 
terenem, do którego prowadzņcy działal-
noŌń posiada tytuł prawny. 

3) ustala siň obowiņzek zachowania warto-
Ōciowego drzewostanu. 

4) ustala siň ochronň wód powierzchniowych 
poprzez zakaz lokalizowania obiektów, któ-
rych oddziaływanie lub emitowanie zanie-
czyszczeŊ moŐe negatywnie wpływań na 
stan wód. 

5) ustala siň, iŐ wszelkie ponadnormatywne 
oddziaływanie w zakresie hałasu, promie-
niowania, drgaŊ i innych, wynikajņce z 
prowadzonej działalnoŌci, winno zamykań 
siň w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny oraz nie przekraczań 
na tej granicy norm dopuszczalnych w tym 
zakresie dla funkcji okreŌlonych w terenach 
sņsiednich. 

6) tereny o symbolu MN zalicza siň do „tere-
nów mieszkaniowych", natomiast tereny o 
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symbolu MNU zalicza siň do „terenów 
mieszkaniowo-usługowych", stosownie do 
rodzajów terenów o dopuszczalnych po-
ziomach hałasu w Ōrodowisku, o których 
mowa w przepisach prawo ochrony Ōrodo-
wiska. 

7) ustala siň min odległoŌń zabudowy - 4,0m 
od górnych krawňdzi koryta rowów. 

8) ustala siň min odległoŌń ogrodzeŊ - 2,0m 
od górnych krawňdzi koryta rowów. 

9) ustala siň obowiņzek pozostawienia po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej - 
okreŌlonņ dla poszczególnych obszarów 
w% w stosunku do powierzchni działki bu-
dowlanej. 

10) dopuszcza siň zmniejszenie powierzchni 
terenu biologicznie czynnego na działkach 
juŐ zainwestowanych przed uchwaleniem 
planu o max 20% od ustalonego wskaŎnika 
dla poszczególnych terenów, 

11) odległoŌń cmentarza od zabudowaŊ miesz-
kalnych, od zakładów produkujņcych arty-
kuły ŐywnoŌci, zakładów Őywienia zbioro-
wego bņdŎ zakładów przechowujņcych arty-
kuły ŐywnoŌci oraz studzien, Ŏródeł i stru-
mieni, słuŐņcych do czerpania wody do pi-
cia i potrzeb gospodarczych, powinna wy-
nosiń co najmniej 150m; odległoŌń ta moŐe 
byń zmniejszona do 50m pod warunkiem, Őe 
teren w granicach od 50 do 150m odległo-
Ōci od cmentarza posiada sień wodociņgo-
wņ i wszystkie budynki korzystajņce z wody 
sņ do tej sieci podłņczone. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) na terenach oznaczonych 1U, 2U znajdujņ siň 
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru  
A 3/11 zabytków nieruchomych - zespół za-
jazdu, wozowni i kuŎni (nr rejestru 22 i 23 z 
dnia 18.11.1959r) - wszelkie inwestycje pole-
gajņce na adaptacji, rozbudowie, nadbudo-
wie czy przebudowie na tym terenie, naleŐy 
prowadziń na warunkach właŌciwego kon-
serwatora zabytków. 

2) na terenach oznaczonych 6MNU znajduje siň 
obiekt, który zamieszkiwał Ōw. Maksymilian 
Kolbe - oznaczony na rysunku planu symbo-
lem „K", stanowiņcy dobro kultury współcze-
snej. 

3) na terenie oznaczonym symbolem ZC znajdu-
je siň obiekt „kaplica cmentarna" - oznaczona 
na rysunku planu symbolem „K", stanowi 
dobro kultury współczesnej. 

§ 9. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

- w obrňbie terenu objňtego granicami niniej-
szego planu nie wystňpujņ obszary, które 

spełniałyby rolň przestrzeni publicznych, w 
zwiņzku z powyŐszym nie ustala siň wymo-
gów wynikajņcych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej. 

§ 10. Parametry i wskaŎniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu. 

1. Ustalenia ogólne: 

1) usytuowanie budynków, z wyłņczeniem 
stacji transformatorowych, wzglňdem 
dróg obowiņzuje wg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem KDL-
6,0m; 

b) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolami 1KDD, 
2KDD - 6,0m; 

c) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 3KDD, 
4KDD, 7KDD- 5,0m; 

d) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 5KDD - 
6,0 m i 8,0m; 

e) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 6KDD - 
5,0 m i 6,0m; 

f) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 8KDD - 
5,0m, 8,0m, wg rysunku planu; 

g) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 1KDW, 
2KDW - 6,0m; 

h) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 3KDW- 
4,0m; 

i) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 4KDW 
- 5,0m; 

j) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 1KP - 
6,0m; 

k) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 2KP - 
5,0m; 

l) od linii rozgraniczajņcych tereny drogi 
powiatowej nr 3837W - 6,0m oraz 
11,0m, wg rysunku planu; 

m) od linii rozgraniczajņcych tereny drogi 
krajowej nr 2 - 11,0m; 

n) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 1KDp, 
2KDp, 3KDp - 6,0m; 

o) od linii rozgraniczajņcych tereny dróg 
wewnňtrznych, wydzielanych w miarň 
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potrzeb, a nie okreŌlonych niniejszym 
planem - 6,0m; 

p) od linii rozgraniczajņcych teren o sym-
bolu WS -10,0m; 

2) w przypadku istniejņcych budynków wy-
kraczajņcych poza ustalonņ planem nie-
przekraczalnņ liniň zabudowy dopuszcza 
siň ich nadbudowň w obecnym obrysie 
budynku, a rozbudowa rzutu budynku nie 
moŐe przekroczyń ustalonej nieprzekra-
czalnej linii zabudowy; 

3) dopuszcza siň adaptacjň, rozbudowň, nad-
budowň oraz przebudowň istniejņcych 
obiektów; 

4) ustala siň zakaz lokalizowania obiektów 
handlu detalicznego i hurtowego o po-
wierzchni sprzedaŐy powyŐej 300m2; 

5) ustala siň obowiņzek zachowania trójkņt-
nego poszerzenia pasa drogowego w ob-
rňbie skrzyŐowaŊ ulic zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi; 

6) w przypadku działek o szerokoŌci mniej-
szej niŐ 16,0m dopuszcza siň usytuowanie 
budynków mieszkalnych, gospodarczych i 
garaŐy bezpoŌrednio przy granicy działki 
lub w odległoŌci 1,5m od granicy; 

7) ustala siň moŐliwoŌń zachowania istniejņ-
cej zabudowy nie spełniajņcej warunków 
okreŌlonych w niniejszym planie, a ozna-
czonej na rysunku planu jako budynki ist-
niejņce; 

8) dopuszcza siň podpiwniczenia budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach i warun-
kach zagospodarowania: 

1) tereny o symbolu 1MN, 2MN 

a) przeznaczenie - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- ustala siň lokalizacjň tylko jednego 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego na działce budowlanej, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych - 
10,0m w kalenicy n.p.t., 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
gospodarczych, garaŐowych - 6,0m 
w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom podłogi par-
teru budynków mieszkalnych - 
1,2m n.p.t., 

- maksymalny poziom posadzki par-
teru budynków gospodarczych, 
garaŐowych - 0,5m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy max 
do.30% powierzchni działki, a po-
wierzchnia biologicznie czynna na 
poziomie min 60% powierzchni 
działki, 

- dachy budynków mieszkalnych 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30° do 
45°, budynków gospodarczych, ga-
raŐowych, jedno, dwu lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci da-
chowych do 30°, 

- teren o symbolu 1MN jest czň-
Ōciowo zmeliorowany (wg rysunku 
planu), wszelkie działania inwesty-
cyjne naleŐy prowadziń zgodnie z 
ustaleniami § 14 ust 5 pkt 7. 

2) tereny o symbolu 1MNU, 2MNU, 3MNU, 
4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU 

a) przeznaczenie - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy usługowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- dopuszcza siň działki o funkcji 
mieszkalnej, mieszkalno- usługo-
wej i usługowej, 

- dopuszcza siň funkcjonowanie 
usług w bryle budynków mieszkal-
nych w wielkoŌci do 70% po-
wierzchni uŐytkowej budynku lub 
jako wolnostojņce budynki usłu-
gowe, 

- ustala siň lokalizacjň tylko jednego 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego na działce budowlanej, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych - 
10,0m w kalenicy n.p.t., 

- obiekty usługowe o wysokoŌci 
maksymalnej 10,0m w kalenicy od 
poziomu terenu, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
gospodarczych, garaŐowych - 6,0m 
w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom podłogi par-
teru budynków mieszkalnych - 
1,2m n.p.t, 

- maksymalny poziom posadzki par-
teru budynków gospodarczych, 
garaŐowych i usługowych 0,5m 
n.p.t, 

- tereny o symbolu 5MNU, 7MNU, 
8MNU objňte sņ czňŌciowo zasiň-
giem oddziaływania od cmentarza 
zgodnie z rysunkiem planu, wszel-
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kie działania inwestycyjne naleŐy 
prowadziń zgodnie § 7 pkt 11, 

- zachowuje siň istniejņce budynki 
wykraczajņce poza zasiňg oddzia-
ływania od cmentarza oraz do-
puszcza siň ich nadbudowň, prze-
budowň oraz rozbudowň, 

- zabudowa realizowana w odległo-
Ōci do 150m od granic terenu o 
symbolu ZC wymaga zaopatrzenia 
w wodň z sieci wodociņgowej, 

- dla działek o funkcji mieszkalnej i 
mieszkalno-usługowej powierzch-
nia zabudowy max 40% po-
wierzchni działki, a powierzchnia 
biologicznie czynna na poziomie 
min 50% powierzchni działki, 

- dla działek o funkcji usługowej 
ustala siň powierzchniň zabudowy 
max 50% powierzchni działki, a 
powierzchnia biologicznie czynna 
działki na poziomie min 40%, 

- dachy budynków mieszkaniowych 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30° do 
45°, budynków gospodarczych, ga-
raŐowych i usługowych, jedno, 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych do 30°, 

- teren o symbolu 1MNU jest czň-
Ōciowo zmeliorowany (wg rysunku 
planu), wszelkie działania inwesty-
cyjne naleŐy prowadziń zgodnie z 
ustaleniami § 14 ust. 5 pkt 7. 

3) tereny o symbolu 1U, 2U 

a) przeznaczenie - tereny zabudowy 
usługowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
usługowych - 12,0m, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
gospodarczych, garaŐowych - 6,0m 
w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom posadzki par-
teru budynków usługowych, go-
spodarczych, garaŐowych 0,5m 
n.p.t, 

- dopuszcza siň w terenach o sym-
bolu 1U i 2U lokalizacjň budynku 
mieszkalnego lub lokalu mieszkal-
nego dla właŌciciela, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych - 
10,0m w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom podłogi par-
teru budynku mieszkalnego - 1,2m 
n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy max 50% 
powierzchni działki, a powierzch-
nia biologicznie czynna na pozio-
mie min 40% powierzchni działki, 

- dachy budynków usługowych oraz 
budynku mieszkalnego dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 20° do 40°, budyn-
ków gospodarczych, garaŐowych, 
jedno, dwu lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 
30o, 

- na terenie 2U (wg rysunku planu) 
w zasiňgu oddziaływania linii elek-
troenergetycznych 15kV obowiņzu-
jņ ustalenia § 14 ust. 6 pkt 3 i 5. 

4) tereny o symbolu 3U, 4U, 5U, 6U 

a) przeznaczenie - tereny zabudowy 
usługowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
usługowych - 10,0m, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
gospodarczych, garaŐowych - 6,0m 
w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom posadzki par-
teru budynków usługowych, go-
spodarczych, garaŐowych 0,5m 
n.p.t., 

- dopuszcza siň lokalizacjň lokalu 
mieszkalnego dla właŌciciela w 
uzgodnieniu z sanepidem, 

- dopuszcza siň lokalizowanie miejsc 
parkingowych dla obsługi terenu 
cmentarza, 

- maksymalny poziom posadzki par-
teru budynków usługowych - 0,5m 
n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy max 40% 
powierzchni działki, a powierzch-
nia biologicznie czynna na pozio-
mie min 50% powierzchni działki, 

- dachy budynków usługowych dwu 
lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 20° do 40°, 

- tereny o symbolu 3U, 4U, 5U, 6U 
objňte sņ czňŌciowo zasiňgiem od-
działywania od cmentarza zgodnie 
z rysunkiem planu, wszelkie dzia-
łania inwestycyjne naleŐy prowa-
dziń zgodnie § 7 pkt 11. 
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5) tereny o symbolu ZC 

a) przeznaczenie - teren cmentarza, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- dopuszcza siň rozbudowň kaplicy, 
zgodnie z liniņ zabudowy na ry-
sunku Planu. 

6) tereny o symbolu 1KP, 2KP, 3KP, 4KP 

a) przeznaczenie - tereny pod komunika-
cjň - parkingi, 

b) zasady i warunki zagospodarowania 
wg przepisów szczególnych 

- dopuszcza siň lokalizacjň budyn-
ków zwiņzanych z obsługņ parkin-
gów, 

- powierzchnia zabudowy dla bu-
dynków max. 40m2. 

7) teren o symbolu WS 

a) przeznaczenie - tereny wód po-
wierzchniowych Ōródlņdowych - rzeka 
Teresina 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zakaz zabudowy nie zwiņzanej z 
gospodarkņ wodnņ i obsługņ cieku 
wodnego, 

- zakaz zasypywania i zanieczysz-
czenia rzeki, 

- przebudowa rzeki oraz wszelkie 
inwestycje w zakresie przekrycia, 
odprowadzenia Ōcieków deszczo-
wych do rzeki wymagajņ uzgod-
nienia z właŌciwym terytorialnie 
Zarzņdem Gospodarki Wodnej. 

8) teren o symbolu KDL 

a) przeznaczenie - teren drogi publicz-
nej, klasy lokalnej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca o kategorii drogi 
powiatowej nr 600036W, 

- szerokoŌń drogi w liniach rozgrani-
czajņcych wg stanu istniejņcego, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi lokalnej. 

9) teren o symbolu 1KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicz-
nej, klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca (ul. KraŊcowa), 

- szerokoŌń drogi w liniach rozgrani-
czajņcych wg stanu istniejņcego 
(zgodnie z rysunkiem planu), 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej. 

10) tereny o symbolu 2KDD, 3KDD, 4KDD, 
5KDD, 7KDD 

a) przeznaczenie - tereny dróg publicz-
nych, klas dojazdowych, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- drogi istniejņce, kategorii dróg 
gminnych: 2KDD - droga nr 
600036W, 3KDD - droga nr 
380875W, 4KDD - (ul. Srebrna) 
droga nr 380867W, 5KDD - droga 
nr 380868W, 

- szerokoŌń dróg w liniach rozgrani-
czajņcych wg stanu istniejņcego 
(zgodnie z rysunkiem planu), 

- na zakoŊczeniu drogi o symbolu 
2KDD, projektowany plac manew-
rowy (zgodnie z rysunkiem planu), 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej. 

11) teren o symbolu 6KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicz-
nej, klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga projektowana, o szerokoŌci 
10,0m w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej. 

12) teren o symbolu 8KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicz-
nej, klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca (ul. Piaskowa) 
obejmujņca dziadki o nr ewid 
305/5, 308/21, 310/12, 314/18, o 
szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-
cych wg stanu istniejņcego, 

- na pozostałym odcinku droga pro-
jektowana o szerokoŌci w liniach 
rozgraniczajņcych 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej. 

13) teren o symbolu 9KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicz-
nej, klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca, 

- szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-
cych wg stanu istniejņcego (zgod-
nie z rysunkiem planu), 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej. 
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14) tereny o symbolu 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW 

a) przeznaczenie - tereny dróg we-
wnňtrznych, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- drogi istniejņce (2KDW- droga nr 
600015W), 

- drogi o szerokoŌci w liniach roz-
graniczajņcych wg stanu istniejņ-
cego (zgodnie z rysunkiem planu). 

15) tereny o symbolu 1KDp, 2KDp, 3KDp 

a) przeznaczenie - tereny pod poszerze-
nie istniejņcej drogi publicznej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- tereny pod poszerzenie istniejņcej 
drogi dojazdowej gminnej wystň-
pujņcej poza obszarem niniejszego 
planu, 

- tereny o szerokoŌci zmiennej wg 
rysunku planu. 

16) teren o symbolu G 

a) przeznaczenie - teren stacji redukcyj-
nej gazu, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- projektowana stacja pomiarowa 
gazu, 

- dopuszcza siň przebudowň zgod-
nie z zapotrzebowaniem, 

- oddziaływanie uciņŐliwoŌci stacji 
powinno zamknņń siň w granicach 
terenu, do którego właŌciciel po-
siada tytuł prawny. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrňbnych, 
w tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych: 
w obszarze objňtym niniejszym Planem nie wy-
stňpujņ przedmiotowe tereny i obiekty. 

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 
1) ustala siň, Őe podział nieruchomoŌci oraz 

scalenie i podział moŐe nastņpiń pod warun-
kiem zachowania wartoŌci uŐytkowych po-
wstałych po podziale czňŌci, zgodnych z prze-
znaczeniem oraz warunkami i zasadami za-
gospodarowania okreŌlonymi niniejszņ 
Uchwałņ; 

2) nowo wydzielane działki budowlane: 
dla symbolu MNU - min. szerokoŌń frontu 
działki 20,0m i min. powierzchnia 800,0m2; 

dla symbolu MN - min. szerokoŌń frontu 
działki 20,0m i min. powierzchnia 800,0m2; 

dla symbolu U - min. szerokoŌń frontu działki 
25,0m i min. powierzchnia 800,0m2; 

3) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego ustala siň na 45-90° w na-
wiņzaniu do kņta połoŐenia granic juŐ istnie-
jņcych na poszczególnych terenach; 

4) dopuszcza siň w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zmniejszenie ustalonych po-
wierzchni nowo wydzielonych działek o max 
5%; 

5) nowo wydzielone działki jak i czňŌci pozostałe 
po podziale powinny mień zapewniony do-
jazd w oparciu o drogi publiczne wyznaczone 
niniejszym planem lub poprzez wydzielenie 
dróg wewnňtrznych o szerokoŌci min. 8,0m 
(zgodnie z zapotrzebowaniem); 

6) ustalenia w pkt. 2 i 5 nie dotyczņ wydzielania 
działek gruntu celem powiňkszenia istniejņ-
cych działek. 

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

- obowiņzuje zakaz realizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych w pasie terenu za-
wartym pomiňdzy liniņ zabudowy a liniņ roz-
graniczajņcņ ulicy. 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

1. Ustala siň dostňpnoŌń i obsługň komunika-
cyjnņ obszarów poprzez: 

1) drogi publiczne KDL, KDD okreŌlone ni-
niejszym planem; 

2) drogi wewnňtrzne KDW, okreŌlone ni-
niejszym planem; 

3) drogi wewnňtrzne nie okreŌlone niniej-
szym planem, wydzielane wg potrzeb na 
etapie podziału nieruchomoŌci; 

4) drogi publiczne przylegajņce do terenów, 
nie objňte niniejszym planem. 

2. Ustala siň obowiņzek wyposaŐenia terenów 
w miejsca postojowe dla samochodów w 
iloŌci: 1 msc/dom, a w przypadku zaistnie-
nia usług naleŐy zapewniń jedno miejsce 
postojowe na kaŐde 50m2 powierzchni uŐyt-
kowej budynku usługowego lub 10 msc/50 
zatrudnionych; potrzeby parkingowe winny 
byń spełnione w ramach własnej działki bu-
dowlanej. 

3. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne: 
1) istniejņce sieci i urzņdzenia infrastruktury 

technicznej utrzymuje siň w dotychcza-
sowej lokalizacji; 

2) plan dopuszcza moŐliwoŌń przebudowy, 
rozbudowy istniejņcych sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej podyktowanej 
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warunkami technicznymi i docelowym 
zapotrzebowaniem, przy zachowaniu po-
zostałych ustaleŊ planu; 

3) sieci infrastruktury technicznej wszyst-
kich mediów naleŐy lokalizowań w li-
niach rozgraniczajņcych terenów prze-
znaczonych pod komunikacjň (na warun-
kach zarzņdzajņcego drogņ) z zachowa-
niem odległoŌci wzajemnych wynikajņ-
cych z przepisów szczególnych z dopusz-
czeniem moŐliwoŌci ich przebudowy, w 
uzgodnieniu i na warunkach zarzņdzajņ-
cych poszczególnymi mediami; 

4) lokalizacja sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej (w uzasadnionych przypad-
kach) poza liniami rozgraniczajņcymi te-
reny komunikacji wymaga uzyskania 
zgody właŌciciela gruntu; 

5) do projektowanych obiektów budowla-
nych od istniejņcych sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej naleŐy zachowań 
odległoŌci zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

6) jeŐeli przebieg istniejņcych sieci infra-
struktury technicznej koliduje z projek-
towanņ zabudowņ dopuszcza siň ich 
przełoŐenie na warunkach zarzņdzajņce-
go danņ sieciņ; 

7) ustala siň, Őe realizacja niezbňdnych 
elementów infrastruktury technicznej lub 
urzņdzeŊ ochrony Ōrodowiska zapewnia-
jņcych ochronň gleb, wód powierzch-
niowych i podziemnych oraz powietrza 
powinna nastňpowań równoczeŌnie lub 
wyprzedzajņco w stosunku do realizacji 
inwestycji na terenach objňtych planem. 

4. Zaopatrzenie w wodň: 

ustala siň zaopatrzenie w wodň z istniejņcej 
i projektowanej sieci wodociņgowej na wa-
runkach zarzņdzajņcego sieciņ a do czasu 
realizacji sieci wodociņgowej, dopuszcza siň 
zaopatrzenie w wodň z indywidualnych 
ujňń. 

5. Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych i desz-
czowych: 

1) ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych wprost do gruntu lub do cie-
ków powierzchniowych; 

2) ustala siň, Őe Ōcieki sanitarne bňdņ od-
prowadzane do planowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej na warunkach zarzņdza-
jņcego sieciņ; do czasu realizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siň od-
prowadzenie Ōcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywo-
zem ich na zlewniň przy oczyszczalni; 

3) Ōcieki technologiczne z terenów usługo-
wych nie spełniajņce warunków umoŐli-
wiajņcych ich zrzut do sieci kanalizacji 
sanitarnej, przed zrzutem do w/w sieci 
wymagajņ oczyszczenia wstňpnego z za-
nieczyszczeŊ w urzņdzeniach oczyszcza-
jņcych znajdujņcych siň w granicach 
działek, do których inwestor posiada ty-
tuł prawny, niezaleŐnie od dalszego spo-
sobu oczyszczania; 

4) wprowadza siň zakaz odprowadzania do 
planowanej kanalizacji sanitarnej Ōcie-
ków deszczowych i z odwodnieŊ oraz do 
kanalizacji deszczowej odprowadzania 
Ōcieków sanitarnych i technologicznych; 

5) wprowadza siň zakaz odprowadzania 
wód opadowych lub roztopowych z te-
renów usług, z powierzchni o trwałej 
nawierzchni, zanieczyszczonych zawiesi-
nami lub substancjami ropopochodnymi 
bezpoŌrednio do gruntu lub cieków po-
wierzchniowych. Wody opadowe lub 
roztopowe z w/w terenów przed zrzutem 
do odbiornika, wymagajņ oczyszczenia w 
separatorach. Po ich oczyszczeniu do-
puszcza siň odprowadzenie do po-
wierzchniowych cieków wodnych wg 
przepisów odrňbnych lub do projekto-
wanych zbiorników retencyjnych na wła-
snym terenie; 

6) powierzchniowe odprowadzenie wód 
deszczowych do gruntu wymaga takiego 
ukształtowania terenu by nie nastňpowa-
ło zalewanie terenów sņsiednich; 

7) przebudowa rowów melioracyjnych oraz 
wszelkie inwestycje w zakresie przekry-
cia, wymagajņ uzgodnienia z właŌciwym 
terytorialnie Zarzņdem Melioracji i Urzņ-
dzeŊ Wodnych; 

8) dopuszcza siň lokalizowanie przydomo-
wych systemów oczyszczania Ōcieków 
sanitarnych przy spełnieniu warunków 
ochrony Ōrodowiska gruntowo-wodnego 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

6. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

1) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z istniejņcych i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych (SN, NN) 
napowietrznych i kablowych oraz z ist-
niejņcych i projektowanych stacji trans-
formatorowych SN/NN wolnostojņcych, 
lub wbudowanych zgodnie z zapotrze-
bowaniem i na warunkach zarzņdzajņce-
go sieciņ; 

2) dopuszcza siň modernizacjň i przebudo-
wň sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych zgodnie z docelowym zapotrzebo-
waniem; 
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3) w zasiňgu oddziaływania linii energe-
tycznej 15kV obejmujņcy pas terenu po 
7,5m od osi linii w obie strony, zgodnie z 
rysunkiem planu obowiņzuje zakaz sytu-
owania budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi, a wszelkie działania 
inwestycyjne wymagajņ uzgodnienia z 
zarzņdzajņcym sieciņ; 

4) przy projektowaniu nowych linii energe-
tycznych SN obowiņzujņ odległoŌci od 
obiektów budowlanych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

5) w sytuacji skablowania istniejņcych na-
powietrznej linii elektroenergetycznej 
usytuowanie budynków w stosunku do 
tych linii obowiņzuje wg przepisów 
szczególnych; 

6) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania, 
w przypadku wystņpienia potrzeb, no-
wych stacji transformatorowych w tere-
nach o symbolu MN, MNU, U, KP przy 
zapewnieniu dostňpnoŌci od drogi pu-
blicznej lub wewnňtrznej bez konieczno-
Ōci zmiany planu; 

7) ustala siň, Őe dla projektowanych stacji 
transformatorowych naleŐy wydzieliń 
działki o wymiarach 3x2m. 

7. Telekomunikacja: 
1) ustala siň obsługň w zakresie telekomu-

nikacji w oparciu o sień telekomunika-
cyjnņ istniejņcņ i projektowanņ na wa-
runkach zarzņdzajņcego; 

2) ustala siň zakaz lokalizowania na obsza-
rze niniejszego planu stacji bazowych te-
lefonii komórkowej. 

8. Zaopatrzenie w gaz: 
1) ustala siň zasilanie w gaz w oparciu o 

projektowanņ sień gazu przewodowego 
na warunkach zarzņdzajņcego sieciņ; 

2) ustala siň, Őe obszar objňty niniejszym 
planem winien byń objňty zaopatrzeniem 
w gaz w oparciu o budowň sieci Ōred-
niego ciŌnienia z zachowaniem obowiņ-
zujņcych norm w zakresie prowadzenia i 
lokalizowania sieci i urzņdzeŊ; 

3) szafki gazowe naleŐy umieszczań w 
ogrodzeniach i zapewniań do nich do-
stňpnoŌń od strony drogi dojazdowej; 

4) na rysunku planu zaznaczono projekto-
wany przebieg gazociņgu wysokiego ci-
Ōnienia; 

5) odległoŌń zabudowy od projektowanego 
gazociņgu wysokiego ciŌnienia Q200 So-
chaczew-Błonie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

9. Zaopatrzenie w energiň cieplnņ: 
1) ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indy-

widualnych Ŏródeł ciepła (z preferencjņ 
dla ekologicznych czynników grzewczych 
np. gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna, odnawialne Ŏródła 
energii, itp.), których eksploatacja powo-
dujņca wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza nie spowoduje przekrocze-
nia standardów jakoŌci powietrza poza 
terenem, do którego właŌciciel instalacji 
posiada tytuł prawny; 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń budowy 
wspólnych Ŏródeł ciepła dla grupy obiek-
tów. 

10. Usuwanie odpadów: 
1) ustala siň zasadň zorganizowanego sys-

temu usuwania odpadów stałych i wy-
wóz przez wyspecjalizowane firmy do 
zakładu utylizacji lub na wysypisko 
Ōmieci na podstawie umów, zgodnie z 
przyjňtym gminnym programem gospo-
darki odpadami; 

2) docelowo ustala siň realizacjň systemu 
selektywnej zbiórki odpadów w miejscu 
ich gromadzenia z zapewnieniem po-
jemników na surowce wtórne; 

3) ustala siň zasadň, Őe ewentualne niebez-
pieczne odpady powstałe w wyniku 
prowadzonej działalnoŌci usługowej 
podlegajņ utylizacji przez specjalistyczne 
jednostki działajņce w oparciu o przepisy 
szczególne. 

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu: 
1) dopuszcza siň jako tymczasowe zagospoda-

rowanie utrzymanie istniejņcego stanu uŐyt-
kowania do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem; 

2) nie okreŌla siň terminu, do którego zagospo-
darowanie, urzņdzenie i uŐytkowanie terenu 
moŐe byń wykonywane. 
§ 16. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 

naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nie-
ruchomoŌci spowodowanego uchwaleniem 
planu dla obszarów o symbolach KDL, KDD, 
KDW, KDp, KP, ZC w wysokoŌci - 0%, dla obsza-
rów o symbolu MNU, MN, U w wysokoŌci - 20%. 

§ 17. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

§ 18. Niniejsza uchwała podlega publikacji na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej gminy Teresin. 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Bogdan Linard 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/286/10 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 17 czerwca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrňbu geodezyjnego Paprotnia, gmina Teresin 
 
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrňbu geodezyj-

nego Paprotnia, gmina Teresin, zgłoszone zostało nastňpujņcych szeŌń uwag nieuwzglňdnionych 
przez Wójta Gminy Teresin, w tym piňń uwaga w rozstrzygniňciu Nr UA 7321/9/04/05 z dnia 17 paŎ-
dziernika 2005r.:  

1. uwaga wniesiona przez Pana Jerzego Buzuka, zam. Teresin Gaj 40, 96-515 Teresin, dotyczņca pro-
pozycji sprzedaŐy przez właŌcicieli terenów otaczajņcych cmentarz (znajdujņcych siň w tzw. strefie 
sanitarnej) na rzecz Parafii Niepokalanów.  

2. uwaga wniesiona przez Pana Tadeusza Broczka wystňpujņcego w imieniu Rady Parafialnej Parafii 
Niepokalanów, zam. ul. Pocztowa 12, 96-515 Teresin, dotyczņca zmiany przepisów z 1959 roku od-
noŌnie odległoŌci zabudowy od cmentarzy.  

3. uwaga wniesiona przez Pana Jerzego Buzuka, zam. Teresin Gaj 40, 96-515 Teresin, dotyczņca pro-
pozycji wywłaszczenia właŌcicieli terenów przylegajņcych do terenu cmentarza na rzecz Gminy Te-
resin.  

4. uwaga wniesiona przez Pana Tadeusza Broczka wystňpujņcego w imieniu Rady Parafialnej Parafii 
Niepokalanów, zam. ul. Pocztowa 12, 96-515 Teresin, odnoszņca siň do tego, iŐ Gmina Teresin 
w przyszłoŌci powinna przewidzień tereny lokalizacji nowego cmentarza.  

5. uwaga wniesiona przez Pana Stanisława Antczaka, zam. Paprotnia, ul. Perłowa 4, 96-515 Teresin, 
dotyczņca tego, Őe na cmentarzu parafialnym chowani sņ zmarli spoza parafii. jedna uwaga w roz-
strzygniňciu Nr GKP 7321/6/04 z dnia 6 maja 2010r.:  

1. uwaga wniesiona przez Pana Stanisława Antczaka, zam. Paprotnia, ul. Perłowa 4, 96-515 Tere-
sin, dotyczņca sprzeciwu do opracowywanego planu miejscowego z uwagi na brak ustaleŊ do-
tyczņcych moŐliwoŌci realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce bňdņcej jego własnoŌciņ.  

2. Rada Gminy Teresin niniejszym rozstrzyga w nastňpujņcy sposób:  

1. uwaga wniesiona przez Pana Jerzego Buzuka, zam. Teresin Gaj 40, 96-515 Teresin, dotyczņca pro-
pozycji sprzedaŐy przez właŌcicieli terenów otaczajņcych cmentarz (znajdujņcych siň w tzw. strefie 
sanitarnej) na rzecz Parafii Niepokalanów nie została uwzglňdniona.  

2. uwaga wniesiona przez Pana Tadeusza Broczka wystňpujņcego w imieniu Rady Parafialnej Parafii 
Niepokalanów, zam. ul. Pocztowa 12, 96-515 Teresin, dotyczņca zmiany przepisów z 1959 roku od-
noŌnie odległoŌci zabudowy od cmentarzy nie została uwzglňdniona.  

3. uwaga wniesiona przez Pana Jerzego Buzuka, zam. Teresin Gaj 40, 96-515 Teresin, dotyczņca pro-
pozycji wywłaszczenia właŌcicieli terenów przylegajņcych do terenu cmentarza na rzecz Gminy Te-
resin nie została uwzglňdniona.  

4. uwaga wniesiona przez Pana Tadeusza Broczka wystňpujņcego w imieniu Rady Parafialnej Parafii 
Niepokalanów, zam. ul. Pocztowa 12, 96-515 Teresin, odnoszņca siň do tego, iŐ Gmina Teresin w 
przyszłoŌci powinna przewidzień tereny lokalizacji nowego cmentarza nie została uwzglňdniona.  

5. uwaga wniesiona przez Pana Stanisława Antczaka, zam. Paprotnia, ul. Perłowa 4, 96-515 Teresin, 
dotyczņca tego, Őe na cmentarzu parafialnym chowani sņ zmarli spoza parafii nie została uwzglňd-
niona.  

6. uwaga wniesiona przez Pana Stanisława Antczaka, zam. Paprotnia, ul. Perłowa 4, 96-515 Teresin, 
dotyczņca sprzeciwu do opracowywanego planu miejscowego z uwagi na brak ustaleŊ dotyczņ-
cych moŐliwoŌci realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce bňdņcej jego własnoŌciņ nie została 
uwzglňdniona. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/286/10 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 17 czerwca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrňbu geodezyjnego  
Paprotnia, gmina Teresin naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrňbu geodezyjnego Paprotnia, gmina Teresin naleŐņ-
cych do zadaŊ własnych gminy:  

I. Drogi publiczne 

1. Koszty realizacji inwestycji dotyczņcych dróg publicznych dotyczņ:  

a. terenu przeznaczonego pod projektowanņ drogň publicznņ klasy dojazdowej, oznaczonņ symbo-
lem 6KDD;  

b. terenu przeznaczonego pod czňŌciowo projektowane drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone 
symbolem 1KDD, 2KDD, 8KDD;  

c. terenu przeznaczonego pod czňŌciowo projektowanņ drogň publicznņ klasy lokalnej oznaczonņ 
symbolem KDL;  

d. terenu przeznaczonego pod poszerzenie istniejņcych dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczo-
ne symbolami 1KDp, 2KDp, 3KDp;  

e. terenów przeznaczonych pod tzw. trójkņty widocznoŌci;  

2. Koszty realizacji inwestycji dotyczņcych w/w dróg publicznych wymienionych w pkt. 1 lit. a, b, c, d, e 
obejmujņ koszty podziału geodezyjnego nieruchomoŌci i wykupu gruntów, koszty notarialne i sņdo-
we oraz koszty utwardzenia dróg.  

3. Wykup terenów przeznaczonych po realizacjň inwestycji dotyczņcych dróg publicznych wymienio-
nych w pkt 1, odbywań siň bňdzie równolegle wraz z podziałami nieruchomoŌci dokonywanymi na 
wniosek właŌcicieli nieruchomoŌci, kosztem, których ma zostań wydzielony teren pod drogň – zgod-
nie z ustawņ o gospodarce nieruchomoŌciami oraz ustaleniami indywidualnymi pomiňdzy właŌcicie-
lami a Gminņ.  

4. Budowa dróg (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienia i oŌwietlenia drogi) reali-
zowana bňdzie zgodnie z uchwalanym przez Radň Gminy Teresin wieloletnim Planem Inwestycyjnym 
Gminy Teresin w zakresie dróg.  

5. ŋrodki finansowe na budowň dróg pochodziń bňdņ z budŐetu gminy, funduszy unijnych oraz partycy-
pacji właŌcicieli gruntów.  

II. Sień wodociņgowa i kanalizacji sanitarnej 

1. Sień wodociņgowa – teren objňty niniejszym planem miejscowym posiada istniejņcņ sień wodociņ-
gowņ przeprowadzonņ w zdecydowanej czňŌci obszaru objňtego planem miejscowym i połoŐonņ 
głównie w liniach rozgraniczajņcych dróg. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego zakłada budowň sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajņcych terenów przezna-
czonych pod komunikacjň oraz w uzasadnionych przypadkach poza liniami rozgraniczajņcymi teren 
komunikacji. Plan miejscowy ustala zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projektowanej sieci wodociņ-
gowej. Do czasu wybudowania sieci wodociņgowej dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z indywidu-
alnych Ŏródeł.  

2. Sień kanalizacji sanitarnej – istniejņca sień kanalizacji sanitarnej ułoŐona jest wzdłuŐ dróg gminnych – 
ulic: O.M. Kolbego, KraŊcowej, Srebrnej, Perłowej, Cichej, Cmentarnej i czňŌciowo ul. Piaskowej. 
Obecnie obszar objňty planem miejscowym połoŐony jest w obrňbie aglomeracji w rozumieniu art. 
43 „Prawo wodne”. 
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3. Zgodnie z treŌciņ ustaleŊ niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala 

siň odprowadzanie Ōcieków sanitarnych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej re-
alizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem na zlewniň przy oczyszczalni.  

III. Sieci i urzņdzenia elektroenergetyczne i gazowe 

1. W obszarze niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdujņ siň istniejņce 
sieci elektroenergetyczne NN, SN.  

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň docelowo zaopatrzenie w gaz w oparciu o projektowanņ sień 
gazu przewodowego. Do zadaŊ własnych gminy, zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego, w zakresie 
zaopatrzenia w energiň i paliwa gazowe, naleŐy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finan-
sowanie oŌwietlenia dróg publicznych. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
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UCHWAŁA Nr XLV/300/10 

RADY GMINY TERESIN 

z dnia 3 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
Rada Gminy Teresin uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Nadań ulicy zlokalizowanej w miejsco-
woŌci Teresin, oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów, jako działki nr 7/4 i 6/8, obrňb geode-

zyjny Teresin Kaski, Gmina Teresin, nazwň Aka-
cjowa, zgodnie z załņcznikiem nr 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w Őycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


