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3 Gimnazjum Miejskie w Sierp-
cu ul. Braci Tułodzieckich 1 
Regon 611073233 

Saldo początkowe 6465,82zł 
Wpływy za ďywienie 

74853,53zł 
odsetki od rachunku 0,37zł, wpły-
wy z najmu – 6020zł. 

Wydatki poniesione na zakupy materiałów 
i wyposaďenia 4100,69zł. za ďywienie 
74193,73zł usługi pozostałe 5893,28zł 
zakup usług remontowych 1159zł. 

1993,02zł 

4 Przedszkole Miejskie nr 1  
w Sierpcu ul. Ďeromskiego 
Regon 000903570 

Saldo początkowe 2069,72zł za 
ďywienie dzieci 59727,09zł odsetki 
0,55zł 

Wydatki poniesione na ďywienie dzieci 
61620,14zł opłaty za prowadzenie rachun-
ku 153,00zł 

24,22zł 

5 Przedszkole Miejskie Nr 2  
w Sierpcu ul. Narutowicza 9 
Regon 610023865 

Saldo początkowe 6029,89zł za 
ďywienie dzieci 89884,95zł odsetki 
0,21zł 

Wydatki poniesione na ďywienie dzieci 
91311,41zł opłaty za prowadzenie rachun-
ku 102,88zł 

4500,76zł 

6 Przedszkole Miejskie nr 3  
w Sierpcu ul. Piastowska 33 
Regon 610023859 

Saldo początkowe 1888,96zł za 
ďywienie dzieci 78937,70zł odsetki 
0,55zł 

Wydatki poniesione na ďywienie dzieci 
76386,33zł opłaty za prowadzenie rachun-
ku 120,74zł 

4320,14zł 

7 Przedszkole Miejskie Nr 4  
w Sierpcu ul. Kwiatowa 1 
Regon 610023842 

Saldo początkowe 11045,49 zł za 
ďywienie dzieci 69313,90zł odsetki 
0,46zł 

Wydatki poniesione na ďywienie dzieci 
68925,63zł opłaty za prowadzenie rachun-
ku 126,88zł. 

11307,34zł 

 
Do informacji załączam sprawozdania o przychodach i rozchodach Instytucji Kultury-w tym: Domu Kultury 
w Sierpcu i Biblioteki Miejskiej oraz Pracowni Dokumentacji Miasta Sierpca oraz o stanie mienia komunal-
nego miasta Sierpca na koniec 2009 roku. 
 

Burmistrz Miasta: 
inż. Marek Kośmider 
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UCHWAŁA Nr XLI/257/10 

RADY GMINY TERESIN 

z dnia 5 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin  

obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póčn. zm.) i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) 
oraz uchwały nr XXI/143/08 Rady Gminy Teresin z 
dnia 4 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Teresin obejmują-
cego czćċć obrćbu geodezyjnego Teresin, po 
stwierdzeniu zgodnoċci ze studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Teresin, zatwierdzonego uchwałą nr II/1/06 
Rady Gminy Teresin z dnia 21 lutego 2006r. Rada 
Gminy Teresin uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Teresin, obejmu-
jący czćċć obrćbu geodezyjnego Teresin, zwany 
dalej planem. 

2. Granice obszaru objćtego planem oznaczone 
są symbolami graficznymi na rysunku planu, sta-
nowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralną czćċcią uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnićcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, zgłoszonych w czasie 
wyłoďenia do publicznego wglądu, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnićcia dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 
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§ 3. Na rysunku planu obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 

1) granice obszaru objćtego planem w obrćbie 
którego obowiązują ustalenia, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) przeznaczenia terenów - okreċlone symbolem, 

4) linie zabudowy - nieprzekraczalne, 

5) wymiarowanie linii rozgraniczających i linii 
zabudowy. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia - oznacza to nieprzekraczalną granicć prze-
strzennego rozwoju przeznaczenia okreċlonego 
dla danego terenu oraz okreċlonych warunków 
i zasad zagospodarowania przestrzennego, 

2) przeznaczeniu terenu - oznacza to okreċlone dla 
danego terenu zagospodarowanie i funkcje za-
budowy, oznaczone symbolami na rysunku 
planu: 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - oznacza to 
linić regulującą zabudowć danej działki lub ze-
społu działek, w której mogą być umieszczane 
fronty budynków lub ich czćċci bez jej przekra-
czania, ustalenie nie dotyczy takich elementów 
jak schody, balkony, okapy dachu, które mogą 
być wysunićte poza nieprzekraczalną linić za-
budowy jednak nie wićcej niď 0,8m, 

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-
ďy przez to rozumieć teren z nawierzchnią 
ziemną urządzoną jako stałe trawniki, zakrze-
wienia i zadrzewienia, kwietniki lub inne umoď-
liwiające wegetacjć, a takďe 40% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów z taką na-
wierzchnią nie mniejszą niď 5m2 oraz wodć 
powierzchniową na terenie działki lub danego 
terenu, 

5) ustaleniu - oznacza to reguły i zasady, które 
muszą być przestrzegane i realizowane, 

6) dopuszczeniu - oznacza to reguły i zasady, któ-
re mogą być realizowane. 

§ 5.1. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Teresin, dla obszaru 
okreċlonego w § 1 ustala sić tereny o nastćpują-
cym przeznaczeniu: 

1) symbol MNU - zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna z dopuszczeniem usług - naleďy przez 
to rozumieć realizacjć nowych budynków i bu-
dowli: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
interpretacji wg przepisów szczególnych z 
niezbćdnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami i pomieszczeniami pomocniczymi biu-
rowymi, socjalnymi, technicznymi, gospo-
darczymi, garaďami oraz dojċciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi, infrastruktu-
rą techniczną i zielenią, 

- uďytecznoċci publicznej w interpretacji we-
dług przepisów szczególnych z niezbćdnymi 
do jej funkcjonowania pomieszczeniami i 
urządzeniami (w tym technicznymi), budyn-
kami gospodarczymi, garaďami, miejscami 
postojowymi, dojazdami, zielenią i infra-
strukturą techniczną, 

- usługowych dla usług ċwiadczonych na rzecz 
ludzi, które polegają na wytwarzaniu dóbr 
materialnych na bazie gotowych surowców 
(np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo 
itp.), a takďe innych usług o podobnym cha-
rakterze, usług handlu, z niezbćdnymi do ich 
funkcjonowania pomieszczeniami i urządze-
niami w tym technicznymi, gospodarczymi, 
administracyjnymi, garaďami, miejscami 
postojowymi, dojazdami, zielenią i infra-
strukturą, przy spełnieniu pozostałych wa-
runków planu, 

2) symbol U - tereny zabudowy usługowej - nale-
ďy przez to rozumieć realizacjć budynków i bu-
dowli, w których prowadzona jest działalnoċć 
usługowa, w tym uďytecznoċci publicznej ta-
kich jak: poczta, działalnoċć biurowa, działal-
noċć związana z obsługą firm i finansami, ban-
kowa, turystyczna, telekomunikacyjna, ochrona 
zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fry-
zjerskie, usługi napraw artykułów uďytku oso-
bistego i domowego, usługi szewskie, usługi 
zegarmistrzowskie, krawieckie itp., a takďe 
usługi handlu detalicznego z niezbćdnymi do 
ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzą-
dzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi 
i infrastrukturą techniczną), 

3) symbol ZP - teren zieleni urządzonej - naleďy 
przez to rozumieć utrzymanie istniejącego zie-
leĉca oraz zlokalizowanego na nim pomnika, 

4) symbol KDD - teren drogi publicznej klasy do-
jazdowej - naleďy przez to rozumieć budowć 
nowej drogi słuďącej obsłudze terenów objć-
tych planem (lub terenów przyległych), z nie-
zbćdnymi do jej funkcjonowania urządzeniami 
infrastruktury technicznej i zieleni; 

2. Linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia okreċla załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala sić, ďe składowanie surowców do pro-
wadzonej działalnoċci i produktów powstałych 
w wyniku prowadzonej działalnoċci na ze-
wnątrz budynków winno sić odbywać na za-
pleczu działek; 

2) dla nowoprojektowanych budynków ustala sić 
kolorystykć: dachów - odcienie brązu, czerwie-
ni i czerni, elewacji - odcienie pastelowe z za-
stosowaniem maksymalnie dwóch kolorów; 

3) ogrodzenie frontowe działek o maksymalnej 
wysokoċci 1,9 m z dopuszczeniem ogrodzeĉ na 
podmurówce o maksymalnej wysokoċci 40 cm 
z zakazem stosowania ogrodzeĉ o przćsłach 
betonowych prefabrykowanych; 

4) umieszczanie reklam: 

- w terenie o symbolu MNU w pasie drogo-
wym za zgoda zarządcy drogi; na terenie 
działek sytuowanie reklam z ograniczeniem 
do wykonywanej działalnoċci oraz po-
wierzchni reklamowej max. 1.5m2; 

- w terenie o symbolu U na elewacjach bu-
dynków od strony ulic do 10% powierzchni 
całkowitej ċciany budynku. 

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

1) na terenach oznaczonych symbolem MNU, U 
ustala sić zakaz realizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, w rozumieniu przepisów ochrony 
ċrodowiska, z wyjątkiem elementów infra-
struktury technicznej i komunikacji. 

2) wody opadowe i roztopowe, z wyjątkiem 
wymienionych wyďej, naleďy odprowadzić na 
teren własny działki, nie naruszając interesu 
osób trzecich, nie zmieniając stanu wód grun-
towych. 

3) ustala sić, iď wszelkie ponadnormatywne 
działanie w zakresie hałasu, promieniowania, 
drgaĉ i innych, wynikające z prowadzonej 
działalnoċci, winno zamykać sić w granicach 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny oraz nie przekraczać na tej granicy 
norm dopuszczalnych w tym zakresie dla 
funkcji okreċlonych w terenach sąsiednich; 

4) tereny o symbolu MNU zalicza sić do "tere-
nów mieszkaniowo-usługowych", stosownie 
do rodzajów terenów o dopuszczalnych po-
ziomach hałasu w ċrodowisku, o których 
mowa w przepisach prawo ochrony ċrodowi-
ska, 

5) ustala sić min odległoċć zabudowy - 3,0m od 
górnych krawćdzi koryta rowów. 

6) ustala sić min odległoċć ogrodzeĉ - 1,5m od 
górnych krawćdzi koryta rowów. 

7) ustala sić obowiązek pozostawienia po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej - okre-
ċloną dla poszczególnych obszarów w % w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej. 

8) lokalizacja nowo projektowanych obiektów 
oraz drzew i krzewów od linii rozgraniczają-
cych obszar kolejowy, nie objćty niniejszym 
opracowaniem i oznaczony na rysunku planu 
symbolem KK, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

9) budynki i budowle, drzewa i krzewy, elemen-
ty ochrony akustycznej w sąsiedztwie prze-
jazdów kolejowych, powinny być usytuowane 
w odległoċci zapewniającej warunki widocz-
noċci przejazdów kolejowych okreċlone w 
przepisach o warunkach technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyďowania linii kole-
jowych z drogami publicznymi i ich usytu-
owanie, 

10) w projektowanych budynkach naleďy zasto-
sować odpowiednie rozwiązania techniczne 
zabezpieczające obiekty przed uciąďliwoċcia-
mi akustycznymi (od terenów kolejowych) 
zgodnie z obowiązującymi normami (typu 
zwićkszona izolacyjnoċć okien, ekrany aku-
styczne itp.) 

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

Na obszarze objćtym planem nie wystćpują obiek-
ty zabytkowe oraz dobra kultury współczesnej. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - w obrćbie terenu 
objćtego granicami niniejszego planu nie wystć-
pują obszary, które spełniają rolć przestrzeni pu-
blicznych, w związku z powyďszym nie ustala sić 
wymogów wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej. 

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

1. Ustalenia ogólne: 

1) usytuowanie budynków, z wyłączeniem sta-
cji transformatorowych, wzglćdem dróg 
obowiązuje wg nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) od linii rozgraniczającej tereny komuni-
kacji drogi powiatowej nr 3837W - 8,0m; 
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b) od linii rozgraniczającej tereny komuni-
kacji drogi gminnej nr 380835W - nie-
przekraczalna linia zabudowy zgodna z 
linią rozgraniczającą; 

c) od linii rozgraniczającej tereny komuni-
kacji drogi gminnej nr 380843W – 6,0m; 

d) od linii rozgraniczającej tereny komuni-
kacji oznaczone symbolem KDD – 6,0m; 

2) ustala sić zakaz lokalizowania obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaďy powy-
ďej 500m2; 

3) ustala sić obowiązek zachowania trójkątne-
go poszerzenia pasa drogowego w obrćbie 
skrzyďowaĉ ulic zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

4) dopuszcza sić podpiwniczenia budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów o róďnym 
przeznaczeniu lub zasadach i warunkach zago-
spodarowania: 

1) tereny o symbolu MNU 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy miesz-
kalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- dopuszcza sić działki o funkcji miesz-
kalnej, mieszkalnej- usługowej i usłu-
gowej, 

- wysokoċć budynków mieszkalnych do 
10,0m w kalenicy n.p.t., 

- obiekty usługowe o wysokoċci mak-
symalnej 10,0m w kalenicy od pozio-
mu terenu, 

- maksymalna wysokoċć budynków go-
spodarczych, garaďowych – 6,0m w 
kalenicy n.p.t. 

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

- maksymalny poziom posadzki parteru 
budynków gospodarczych, garaďo-
wych i usługowych 0,5 m n.p.t., 

- dopuszcza sić funkcjonowanie usług 
w bryle budynków mieszkalnych w 
wielkoċci do 50% powierzchni uďyt-
kowej budynku lub jako wolnostojące 
budynki usługowe, 

- powierzchnia zabudowy max do 40% 
powierzchni działki – dla działek o 
funkcji mieszkalnej i mieszkalno - 
usługowej, a powierzchnić biologicz-

nie czynną utrzymać na poziomie min 
40% powierzchni działki, 

- dla działek o funkcji usługowej ustala 
sić powierzchnić zabudowy do max 
50% powierzchni działki, a powierzch-
nić biologicznie czynną działki naleďy 
utrzymać na poziomie min 30%, 

- dachy budynków mieszkalnych dwu 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 200 do 450, budynków 
gospodarczych, garaďowych i usłu-
gowych, jedno lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 300, 

- na terenie oznaczonym symbolem 
MNU znajduje sić rów (kanał T-10); 
wszelkie działania inwestycyjne naleďy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami § 14 
ust. 3 pkt 7; 

- w zasićgu oddziaływania linii elektro-
energetycznej 15kV (na terenie MNU, 
wg rysunku planu) obowiązują usta-
lenia § 14 ust. 6 pkt 3 i 5. 

2) tereny o symbolu U 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy usłu-
gowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- budynki usługowe w zabudowie sze-
regowej, 

- wysokoċć obiektów usługowych w ka-
lenicy od 7,5 m do 11 m n. p. t, 

- powierzchnia zabudowy nie przekra-
czająca 50% powierzchni ogólnej 
działki budowlanej, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
działki minimum 30% powierzchni 
działki, 

- dachy budynków dwuspadowe o jed-
nakowych kątach nachylenia połaci 
dachowych od 200 do 450, 

- linia kalenicy równoległa do drogi 
gminnej o nr 380835W, 

- maksymalny poziom podłogi parteru 
budynków usługowych – 0,5m n.p.t., 

- ustala sić nakaz rozbiórki istniejących 
obiektów (kiosków). 

3) tereny o symbolu ZP 

a) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 
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- nakaz rozbiórki istniejących obiektów 
(kiosków), 

- zakaz zabudowy, 

- dopuszcza sić wprowadzanie obiek-
tów małej architektury, 

- dopuszcza sić moďliwoċć urządzania 
alejek parkowych. 

4) teren o symbolu KDD 

a) przeznaczenie – teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga kategorii gminnej, 

- droga projektowana o szerokoċci w li-
niach rozgraniczających 10,0m, zgod-
nie z rysunkiem planu) 

- szerokoċć jezdni wg parametrów dla 
drogi dojazdowej; 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrćbnych, w 
tym terenów górniczych, a takďe naraďonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych: Na obszarze objć-
tym niniejszym planem nie wystćpują tereny lub 
obiekty podlegające ochronie, ustalone na pod-
stawie przepisów odrćbnych, w tym tereny górni-
cze, a takďe naraďone na niebezpieczeĉstwo po-
wodzi oraz zagroďone osuwaniem sić mas ziem-
nych. 

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 

1) ustala sić, ďe podział nieruchomoċci oraz sca-
lenie i podział moďe nastąpić pod warunkiem 
zachowania wartoċci uďytkowych powstałych 
po podziale czćċci, zgodnych z przeznaczeniem 
oraz warunkami i zasadami zagospodarowania 
okreċlonymi niniejszą Uchwałą; 

2) nowo wydzielane działki budowlane dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem usług o symbolu MNU o szerokoċci 
frontowej min. 20,0m i o powierzchni min. 
1000m2; 

3) nowo wydzielane działki budowlane dla zabu-
dowy usługowej, symbol U o powierzchni min. 
120m2; 

4) kąt połoďenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego ustala sić na 45-900 w nawią-
zaniu do kąta połoďenia granic juď istniejących 
na poszczególnych terenach; 

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

6) nowo wydzielone działki jak i czćċci pozostałe 
po podziale powinny mieć zapewniony dojazd 
w oparciu o drogi publiczne przylegające do te-
renów nie objćte niniejszym planem. 

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych w pasie 
terenu zawartym pomićdzy linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą ulicy. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1. Ustala sić dostćpnoċć i obsługć komunika-
cyjną obszarów poprzez: 

1) drogć publiczną dojazdową objćtą niniej-
szym planem. 

2) drogi publiczne przyległe do niniejszego 
planu, nieobjćte granicami planu (droga 
powiatowa nr 3837W, droga gminna nr 
380835W, droga gminna nr 380843W) 

2. Ustala sić obowiązek wyposaďenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów w iloċci: 

- teren o symbolu MNU– 1 msc/dom, a w 
przypadku zaistnienia usług 1 miejsce na 
kaďde 50m2 powierzchni usługowej; 

- teren o symbolu U – 1 miejsce na kaďde 
50m2 powierzchni usługowej; 

lokalizacjć miejsc parkingowych naleďy 
przewidzieć w obrćbie własnej działki bu-
dowlanej, 

3. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne: 

1) istniejące sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej utrzymuje sić w dotychczaso-
wej lokalizacji; 

2) plan dopuszcza moďliwoċć przebudowy, 
rozbudowy istniejących sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej podyktowanej wa-
runkami technicznymi i docelowym zapo-
trzebowaniem, przy zachowaniu pozosta-
łych ustaleĉ planu; 

3) sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleďy lokalizować w liniach roz-
graniczających terenów przeznaczonych 
pod komunikacjć (na warunkach zarządza-
jącego drogą) z zachowaniem odległoċci 
wzajemnych wynikających z przepisów 
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szczególnych z dopuszczeniem moďliwoċci 
ich przebudowy, w uzgodnieniu i na wa-
runkach zarządzających poszczególnymi 
mediami; 

4) lokalizacja sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej (w technicznie uzasadnionych 
przypadkach) poza liniami rozgraniczają-
cymi tereny komunikacji wymaga uzyska-
nia zgody właċciciela gruntu; 

5) do projektowanych obiektów budowla-
nych od istniejących sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej naleďy zachować od-
ległoċci zgodnie z przepisami szczególny-
mi; 

6) jeďeli przebieg istniejących sieci infrastruk-
tury technicznej koliduje z projektowaną 
zabudową dopuszcza sić ich przełoďenie 
na warunkach zarządzającego daną siecią; 

7) przebudowa cieków wodnych oraz wszel-
kie inwestycje w zakresie ich przekrycia 
wymagają uzgodnienia z właċciwym tery-
torialnie Wojewódzkim Zarządem Meliora-
cji i Urządzeĉ Wodnych; 

4. Zaopatrzenie w wodć: 

ustala sić zaopatrzenie w wodć z istniejącej 
sieci wodociągowej na warunkach zarządza-
jącego siecią. 

5. Odprowadzenie ċcieków sanitarnych i desz-
czowych: 

1) ustala sić, ďe ċcieki sanitarne bćdą odpro-
wadzane do istniejącej sieci kanalizacji sa-
nitarnej na warunkach zarządzającego sie-
cią; 

2) wprowadza sić zakaz odprowadzania do 
planowanej kanalizacji sanitarnej ċcieków 
deszczowych i z odwodnieĉ oraz do kana-
lizacji deszczowej odprowadzania ċcieków 
sanitarnych i technologicznych z terenów 
usługowych; 

3) powierzchniowe odprowadzenie wód 
deszczowych do gruntu wymaga takiego 
ukształtowania terenu by nie nastćpowało 
zalewanie terenów sąsiednich. 

6. Zaopatrzenie w energić elektryczną: 

1) ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną z istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych (SN, NN) na-
powietrznych i kablowych oraz z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych SN/NN wolnostojących, lub wbu-
dowanych zgodnie z zapotrzebowaniem i 
na warunkach zarządzającego siecią; 

2) dopuszcza sić modernizacjć i przebudowć 
sieci i urządzeĉ elektroenergetycznych 
zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem 
oraz lokalizacjć nowych stacji transforma-
torowych przy zapewnieniu dostćpnoċci 
od ulicy kołowej publicznej lub wewnćtrz-
nej; 

3) w zasićgu oddziaływania linii energetycz-
nej 15kV obejmującej pas terenu po 7,5 m 
od linii w obie strony, zgodnie z rysunkiem 
planu obowiązuje zakaz sytuowania bu-
dynków przeznaczonych na stały pobyt lu-
dzi, a wszelkie działania inwestycyjne wy-
magają uzgodnienia z zarządzającym sie-
cią; 

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

5) w sytuacji skablowania istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV, usytuowanie budynków w stosunku 
do linii skablowanych obowiązuje wg 
przepisów szczególnych. 

7. Telekomunikacja: 

ustala sić obsługć w zakresie telekomunikacji 
w oparciu o sieć telekomunikacyjną istniejącą 
i projektowaną na warunkach zarządzającego. 

8. Zaopatrzenie w gaz: 

1) ustala sić zasilanie w gaz w oparciu o pro-
jektowaną sieć gazu przewodowego na 
warunkach zarządzającego siecią; 

2) ustala sić zaopatrzenie w gaz z projekto-
wanej sieci ċredniego ciċnienia na warun-
kach zarządzającego siecią, a do czasu re-
alizacji sieci gazowej, dopuszcza sić zaopa-
trzenie ze čródeł lokalnych. 

3) szafki gazowe naleďy umieszczać w ogro-
dzeniach i zapewniać do nich dostćpnoċć 
od strony drogi dojazdowej, 

9. Zaopatrzenie w energić cieplną: 

1) ustala sić zaopatrzenie w ciepło z indywi-
dualnych čródeł ciepła (z preferencją dla 
ekologicznych czynników grzewczych np. 
gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna, odnawialne čródła 
energii, itp.), których eksploatacja powo-
dująca wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakoċci powietrza poza tere-
nem, do którego właċciciel instalacji po-
siada tytuł prawny; 
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2) dopuszcza sić moďliwoċć budowy wspól-
nych čródeł ciepła dla grupy obiektów. 

10. Usuwanie odpadów: 

1) ustala sić zasadć zorganizowanego syste-
mu usuwania odpadów stałych i wywóz 
przez wyspecjalizowane firmy do zakładu 
utylizacji lub na wysypisko ċmieci na pod-
stawie umów, zgodnie z przyjćtym gmin-
nym programem gospodarki odpadami; 

2) docelowo ustala sić realizacjć systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
gromadzenia z zapewnieniem pojemników 
na surowce wtórne; 

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenu 

1) dopuszcza sić jako tymczasowe zagospodaro-
wanie utrzymanie istniejącego stanu uďytko-

wania do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem; 

2) nie okreċla sić terminu, do którego zagospoda-
rowanie, urządzenie i uďytkowanie terenu moďe 
być wykonywane. 

§ 16. Okreċla sić stawkć procentową słuďącą 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci spowodowanego uchwaleniem planu 
dla obszarów o symbolu ZP w wysokoċci - 0%, dla 
obszarów o symbolach MNU,U w wysokoċci – 
15%. 

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

§ 18. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzćdu 
Gminy w Teresinie. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLI/257/10 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 5 marca 2010r. 

 
 

Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego czćċć obrćbu Teresin 

 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego czćċć 
obrćbu geodezyjnego Teresin, w wyznaczonym terminie do dnia 6 stycznia 2010 roku, nie zostały zgłoszone 
uwagi. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Bogdan Linard 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLI/257/10 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 5 marca 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującym czćċć obrćbu  

geodezyjnego Teresin naleďących do zadaĉ własnych gminy i 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 póčn. zm.) okreċla sić nastćpujący sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Teresin obejmującym czćċć obrćbu geodezyjnego Teresin naleďących do zadaĉ wła-
snych gminy:  

I. Drogi publiczne 

1. Koszty realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych dotyczą:  

a. terenu przeznaczonego pod projektowaną drogć publiczną klasy dojazdowej, oznaczoną symbolem 
KDD,  

b. terenów przeznaczonych pod tzw. trójkąty widocznoċci.  

2. Koszty realizacji inwestycji dotyczących w/w drogi publicznej wymienionej w pkt 1 obejmują koszty po-
działu geodezyjnego nieruchomoċci i wykupu gruntów, koszty notarialne i sądowe oraz koszty utwardze-
nia drogi.  

3. Wykup terenu przeznaczonego po realizacjć inwestycji dotyczących drogi publicznej wymienionej w 
pkt 1, odbywać sić bćdzie równolegle wraz z podziałem nieruchomoċci dokonywanym 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 drogi (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, funduszy unijnych oraz partycypacji 
właċcicieli gruntów.  

II. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

1. Sieć wodociągowa – przez teren objćty niniejszym planem miejscowym przebiega sieć wodociągowa. 
Jednoczeċnie sieć wodociągowa zlokalizowana jest wzdłuď dróg gminnych sąsiadujących z planem miej-
scowym.  
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2. Sieć kanalizacji sanitarnej – istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ułoďona jest wzdłuď drogi gminnych 

znajdujących sić w sąsiedztwie obszaru objćtego planem oraz w czćċci dz. nr ewid. 195/5 (teren oznaczo-
ny symbolem MNU). Obecnie obszar planu miejscowego połoďony jest w obrćbie aglomeracji w rozu-
mieniu art. 43 „Prawo wodne”. 

3. Zgodnie z treċcią ustaleĉ niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sić 
odprowadzanie ċcieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

III. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne i gazowe 

1. W obszarze niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje sić istniejąca 
sieć elektroenergetyczna SN.  

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

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 
 
 

3642 
3 642 

UCHWAŁA Nr XLIII/289/10 

RADY GMINY TERESIN 

 z dnia 17 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/281/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r.  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty  
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny 

a także określenia organów do tego uprawnionych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 59 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/281/10 Rady Gminy Te-
resin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegó-
łowych zasad i trybu umarzania, odraczania ter-
minu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty naleď-
noċci pienićďnych, mających charakter cywilno-
prawny a takďe okreċlenia organów do tego 
uprawnionych wprowadza sić nastćpujące zmia-
ny: 

1)  W § 4 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Od naleďnoċci, której termin zapłaty odroczo-
no lub, którą rozłoďono na raty, nie pobiera sić 
odsetek za zwłokć, za okres od momentu pod-
pisania umowy do upływu terminu zapłaty, 
okreċlonych w umowie”. 

2)  W § 6 punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jeďeli dłuďnik nie spłaci naleďnoċci w termi-
nie albo w pełnej wysokoċci ustalonych w 
umowie, pozostała do spłacenia naleďnoċć sta-
je sić natychmiast wymagalna wraz z naleďny-
mi odsetkami za zwłokć liczonymi od nastćp-
nego dnia po upływie terminu płatnoċci okre-
ċlonego w zawartej umowie, z której naleďnoċć 
wynika. 

„2. Umowa podlega rozwiązaniu, jeďeli wyjdzie 
na jaw, ďe dowody, na podstawie których na-
leďnoċć umorzono lub udzielono ulgi w jej 
spłacaniu, okazały sić fałszywe albo dłuďnik 
wprowadził organ w błąd co do okolicznoċci, 
które stanowiły podstawć zawarcia umowy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Linard 
 


