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UCHWAŁA Nr VII/28/11 

RADY GMINY RYBNO 

z dnia 21 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2009r.  
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych  

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  
od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  

i instytucji na terenie gminy Rybno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40  
ust. 1 z dnia 8 marca 1990r o samorzņdzie gmin-
ny (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) i 
art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzeŌnia 
1996r. o utrzymaniu czystoŌci i porzņdku w gmi-
nach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z poŎn. 
zm.) Rada Gminy uchwala co nastňpuje: 

§ 1. W uchwale nr XLV/234/10 z dnia 30 mar-
ca 2010r. w sprawie okreŌlenia górnych stawek 
opłat za usługi odbierania odpadów komunal-
nych oraz opróŐniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystoŌci ciekłych od wła-
Ōcicieli nieruchomoŌci, podmiotów prowadzņ-
cych działalnoŌń gospodarczņ i instytucji na te-
renie gminy Rybno Rada Gminy § 1 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 

- „§ 1 ust. 2 OkreŌla siň górne stawki opłat  
za usługi opróŐniania zbiorników bezodpły-

wowych i transportu nieczystoŌci ciekłych,  
w wysokoŌci: 

1) Ōcieki bytowe za 1m3 - 23, 00zł + naleŐny po-
datek VAT, 

2) Ōcieki komunalne inne niŐ bytowe oraz Ōcieki 
przemysłowe za 1m3 - 23,00zł + naleŐny po-
datek VAT”.  

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz na tablicy ogłoszeŊ w siedzibie Urzňdu 
Gminy w Rybnie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņca Rady Gminy Rybno: 

Henryka Jędrzejczak 
2 79 1
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UCHWAŁA Nr V/19/2011 

RADY GMINY TERESIN 

z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 

obejmującego część obrębu geodezyjnego Paprotnia. 

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. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŎn. zm.) oraz uchwały nr XXI/142/08 
Rady Gminy Teresin z dnia 4 lipca 2008r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Teresin obejmujņcego czňŌń obrňbu 

geodezyjnego Paprotnia, 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 gminy Teresin, 
obejmujņcy czňŌń obrňbu geodezyjnego Paprot-
nia, 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 
załņcznik 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 linii rozgraniczajņcych i linii 
zabudowy, 

6) zasiňg oddziaływania od drogi krajowej. 

§ 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, 

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
naleŐy przez to rozumień teren z nawierzch-

niņ 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 zasady i reguły, 
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 - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej - naleŐy przez to ro-
zumień utrzymanie istniejņcych i realizacjň 
nowych budynków i budowli: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej w interpretacji wg przepisów odrňb-
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 - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej - naleŐy przez to rozumień 
utrzymanie istniejņcych i realizacjň nowych 
budynków i budowli: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej w interpretacji wg przepisów odrňb-
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 
wg przepisów odrňbnych z niezbňdnymi 
do jej funkcjonowania pomieszczeniami i 
urzņdzeniami (w tym technicznymi), bu-
dynkami gospodarczymi, garaŐami, 
miejscami postojowymi, dojazdami, zie-
leniņ i infrastrukturņ technicznņ, 

- usługowych dla usług, które polegajņ na 
wytwarzaniu dóbr materialnych na bazie 
gotowych surowców i półproduktów, 
usług handlu, gastronomii z niezbňdny-
mi do ich funkcjonowania pomieszcze-
niami i urzņdzeniami w tym techniczny-
mi, gospodarczymi, administracyjnymi, 
garaŐami, miejscami postojowymi, do-
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jazdami, zieleniņ i infrastrukturņ, przy 
spełnieniu pozostałych warunków planu, 

3) symbol U - tereny zabudowy usługowej - 
naleŐy przez to rozumień utrzymanie istnie-
jņcych i realizacjň nowych budynków i bu-
dowli: 

- uŐytecznoŌci publicznej w interpretacji 
według przepisów odrňbnych z niezbňd-
nymi do jej funkcjonowania pomiesz-
czeniami i urzņdzeniami (w tym tech-
nicznymi), budynkami gospodarczymi, 
garaŐami, miejscami postojowymi, do-
jazdami, zieleniņ i infrastrukturņ tech-
nicznņ, 

- usługowych dla usług, które polegajņ na 
wytwarzaniu dóbr materialnych na bazie 
gotowych surowców i półproduktów, 
usług handlu, gastronomii z niezbňdny-
mi do ich funkcjonowania pomieszcze-
niami i urzņdzeniami w tym techniczny-
mi, gospodarczymi, administracyjnymi, 
garaŐami, miejscami postojowymi, do-
jazdami, zieleniņ i infrastrukturņ, przy 
spełnieniu pozostałych warunków planu, 

4) symbol ZP - tereny zieleni urzņdzonej - na-
leŐy przez to rozumień ogólnodostňpne te-
reny zieleni, z obiektami małej architektury, 
alejkami, urzņdzeniami słuŐņcymi rekreacji 
w tym plac zabaw wraz z infrastrukturņ 
technicznņ, 

5) symbol WS - tereny wód powierzchnio-
wych Ōródlņdowych, 

6) symbol KDGp - teren drogi publicznej klasy 
głównej ruchu przyspieszonego - naleŐy 
przez to rozumień utrzymanie istniejņcej 
drogi z moŐliwoŌciņ jej przebudowy słuŐņ-
cej obsłudze terenów objňtych planem (lub 
terenów przyległych), z niezbňdnymi do jej 
funkcjonowania urzņdzeniami infrastruktury 
technicznej i zieleniņ, 

7) symbol KDZ - teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej - naleŐy przez to rozumień utrzy-
manie istniejņcej drogi z moŐliwoŌciņ jej 
przebudowy słuŐņcej obsłudze terenów ob-
jňtych planem (lub terenów przyległych), z 
niezbňdnymi do jej funkcjonowania urzņ-
dzeniami infrastruktury technicznej i ziele-
niņ, 

8) symbol KDL - tereny dróg publicznych klasy 
lokalnej - naleŐy przez to rozumień utrzy-
manie 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 KDD - tereny dróg publicznych kla-
sy dojazdowej - 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, 

10) symbol KDp - tereny pod poszerzenie ist-
niejņcych dróg dojazdowych, 

11) symbol KDx - tereny ciņgu pieszo - jezdne-
go - naleŐy przez to rozumień utrzymanie 
istniejņcych dróg z moŐliwoŌciņ ich przebu-
dowy słuŐņcych obsłudze terenów objňtych 
planem, z niezbňdnymi do ich funkcjono-
wania urzņdzeniami infrastruktury tech-
nicznej i zieleniņ. 

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 ustala 
siň kolorystykň: dachów - odcienie brņzu, 
czerwieni i czerni, elewacji - odcienie paste-
lowe z zastosowaniem 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 o 
przňsłach betonowych prefabrykowanych; 

4) umieszczanie reklam w pasie drogowym za 
zgodņ 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 symbolami MN, 
MNU oraz 2U ustala siň zakaz realizacji 
przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, w rozumieniu 
przepisów szczególnych, z wyjņtkiem obiek-
tów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej i 
komunikacji, 

2) ustala siň, iŐ eksploatacja instalacji powodu-
jņca wprowadzanie gazów lub pyłów do po-
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wietrza nie powinna powodowań przekrocze-
nia standardów jakoŌci Ōrodowiska, w tym 
standardów jakoŌci powietrza poza terenem, 
do którego prowadzņcy działalnoŌń posiada 
tytuł prawny, 

3) ustala siň obowiņzek zachowania wartoŌcio-
wego 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 pro-
wadzonej działalnoŌci, winno zamykań siň w 
granicach terenu, do którego inwestor posia-
da tytuł prawny oraz nie przekraczań na tej 
granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie 
dla funkcji okreŌlonych w terenach sņsied-
nich, 

6) tereny o symbolu MN zalicza siň do „terenów 
mieszkaniowych jednorodzinnych”, nato-
miast tereny o symbolu MNU zalicza siň do 
„terenów mieszkaniowo-usługowych”, sto-
sownie do rodzajów terenów o dopuszczal-
nych poziomach hałasu w Ōrodowisku, o któ-
rych mowa w przepisach prawo ochrony 
Ōrodowiska; 

7) ustala siň min. odległoŌń ogrodzeŊ - 1,5m od 
górnych krawňdzi koryta rowów, bňdņcych w 
ewidencji Wojewódzkiego Zarzņdu Melioracji 
i UrzņdzeŊ Wodnych; 

8) ustala siň obowiņzek pozostawienia po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej - okre-
Ōlonņ dla poszczególnych obszarów w % w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej. 

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

Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obiekty zabytkowe oraz dobra kultury współcze-
snej. 

§ 9. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych - w obrňbie 
terenu objňtego granicami niniejszego planu nie 
wystňpujņ obszary, które spełniałyby rolň prze-
strzeni publicznych, w zwiņzku z powyŐszym nie 
ustala siň wymogów wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej. 

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

1. Ustalenia ogólne: 

1) usytuowanie obiektów, z wyłņczeniem 
stacji transformatorowych, wzglňdem 

dróg obowiņzuje wg nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem 
planu: 

a) od linii rozgraniczajņcej tereny komu-
nikacji oznaczone symbolem KDGp - 
25,0m; 

b) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem KDZ 
- 12,0m; 

c) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem KDL - 
8,0m; 

d) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolami 
1KDD, 8KDD, - 8,0m; 

e) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 
2KDD - 7,0m i 8,0m; 

f) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 
7KDD - 6,0m i 8,0m; 

g) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 
3KDD - 8,0m i 25,0m; 

h) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolami 
4KDD, 5KDD, 6KDD - 6,0m; 

i) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 
9KDD - 6,0 m, 8,0 m oraz na pozosta-
łym odcinku zgodnie z rysunkiem 
planu; 

j) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 
10KDD - 8,0 m i 10,0 m; 

k) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 
11KDD - 8,0 m; 

l) od linii rozgraniczajņcych tereny dróg 
wewnňtrznych, wydzielanych w miarň 
potrzeb - 6,0m; 

m) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 1KDx 
i 2KDx - 4,0 m i 6,0m; 

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

o) od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji oznaczone symbolem 3KDp 
- 7,0 m; 
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2) ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy od linii rozgraniczajņcych tereny o 
symbolu WS - 5,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy od linii projektowanego gazociņgu 
- 3,0 m; 

4) 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 nieprze-
kraczalnej linii zabudowy; 

5) dopuszcza siň adaptacjň, rozbudowň, 
nadbudowň oraz przebudowň istniejņ-
cych obiektów; 

6) ustala siň zakaz lokalizowania obiektów 
handlu detalicznego i hurtowego o po-
wierzchni sprzedaŐy powyŐej 300m2 z 
wyjņtkiem terenu o symbolu 1U, dla któ-
rego ustala siň max. wielkoŌń 500m2; 

7) ustala siň obowiņzek zachowania trój-
kņtnego poszerzenia pasa drogowego w 
obrňbie skrzyŐowaŊ ulic zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi; 

8) w przypadku działek o szerokoŌci mniej-
szej niŐ 16,0 m dopuszcza siň usytuowa-
nie budynków bezpoŌrednio przy grani-
cy działki lub w odległoŌci 1,5 m od gra-
nicy; 

9) ustala siň moŐliwoŌń zachowania istnie-
jņcej zabudowy nie spełniajņcej warun-
ków okreŌlonych w niniejszym planie, a 
oznaczonej na rysunku planu jako bu-
dynki istniejņce; 

10) dopuszcza siň lokalizowanie piwnic w 
budynkach. 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów o róŐnym 
przeznaczeniu lub zasadach i warunkach za-
gospodarowania: 

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

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

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- dopuszcza siň działki o funkcji 
mieszkaniowej, mieszkaniowo- 
usługowej i usługowej, 

- dopuszcza siň funkcjonowanie 
usług w bryle budynków miesz-
kalnych lub jako wolnostojņce bu-
dynki usługowe, 

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

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych - 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., 

- dla działek o funkcji mieszkaniowej 
i mieszkaniowo-usługowej po-
wierzchnia zabudowy max. 40% 
powierzchni działki, a powierzch-
nia biologicznie czynna na pozio-
mie 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 mieszkalnych 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 300 do 
450, budynków gospodarczych, ga-
raŐowych i usługowych, jedno lub 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych do 300, 

- na terenie 4MNU, 5MNU, 6MNU, 
7MNU (wg rysunku planu) w za-
siňgu oddziaływania linii elektro-
energetycznych 15 kV obowiņzujņ 
ustalenia § 14 ust. 6 pkt 3 i 5, 

- w terenie 7MNU istniejņca stacja 
transformatorowa do zachowania, 

- tereny o symbolu 3MNU, 4MNU, 
5MNU, 6MNU, 7MNU sņ zmelio-
rowane, 

- na terenie 1MNU, 2MNU, 3MNU w 
zasiňgu oddziaływania od drogi 
krajowej (zgodnie z rysunkiem 
planu) w projektowanych budyn-
kach mieszkalnych zaleca siň za-
stosowań odpowiednie rozwiņza-
nia techniczne zabezpieczajņce 
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obiekty od uciņŐliwoŌci akustycz-
nej od drogi krajowej nr 2 (typu 
zwiňkszona izolacyjnoŌń okien, 
ekrany akustyczne), zgodnie z 
obowiņzujņcymi normami. 

2) teren o symbolu 1U 

a) przeznaczenie - tereny zabudowy 
usługowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- dopuszcza siň lokalizowanie usług, 
składów, magazynów, handlu hur-
towego i detalicznego, drobnej 
wytwórczoŌci oraz budynku 
mieszkalnego bņdŎ lokalu miesz-
kalnego dla właŌciciela, 

- wysokoŌń budynków usługowych 
do 12,0m w kalenicy n.p.t., 

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

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

- maksymalny poziom podłogi par-
teru budynków mieszkalnych oraz 
usługowych - 0.8m n.p.t., 

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

- ustala siň powierzchniň zabudowy 
max. 60% powierzchni działki, a 
powierzchniň biologicznie czynnņ 
działki na poziomie min. 30%, 

- dachy budynków usługowych, go-
spodarczych i garaŐowych jedno, 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych do 300, 

- dachy budynków mieszkalnych 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 300 do 
450, 

- teren o symbolu 1U jest zmelioro-
wany, 

- w zasiňgu oddziaływania od drogi 
krajowej (zgodnie z rysunkiem 
planu) w projektowanych budyn-
kach mieszkalnych zaleca siň za-
stosowań odpowiednie rozwiņza-
nia techniczne zabezpieczajņce 
obiekty od uciņŐliwoŌci akustycz-
nej od drogi krajowej nr 2 (typu 
zwiňkszona izolacyjnoŌń okien, 

ekrany akustyczne), zgodnie z 
obowiņzujņcymi normami. 

3) teren o symbolu 2U 

a) przeznaczenie - tereny zabudowy 
usługowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- wysokoŌń budynków usługowych 
do 15,0m w kalenicy n.p.t., 

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

- maksymalny poziom podłogi par-
teru budynków usługowych - 0,8m 
n.p.t., 

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

- ustala siň powierzchniň zabudowy 
max. 50% powierzchni działki, a 
powierzchniň biologicznie czynnņ 
działki na poziomie min. 40%, 

- dachy budynków usługowych dwu 
lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 300 do 450, 
budynków gospodarczych, gara-
Őowych dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci da-
chowych do 300, 

- teren o symbolu 2U jest zmelioro-
wany. 

4) teren o symbolu 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN 

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 - 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., 
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- ustala siň powierzchniň zabudowy 
max. 40% powierzchni działki, a 
powierzchniň biologicznie czynnņ 
na poziomie min. 50% powierzchni 
działki, 

- dachy budynków mieszkalnych 
dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 300do 
450, budynków gospodarczych, ga-
raŐowych, jedno, dwu lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci da-
chowych do 300, 

- na terenie 6MN (wg rysunku pla-
nu) w zasiňgu oddziaływania linii 
elektroenergetycznych 15kV obo-
wiņzujņ ustalenia § 14 ust. 6 pkt 3 
i 5, 

- tereny o symbolu 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN sņ zmelio-
rowane, 

- przez teren o symbolu 4MN prze-
biegań bňdzie projektowany gazo-
ciņg wysokiego ciŌnienia DN200. 

5) teren o symbolu 1ZP, 2ZP 

a) przeznaczenie - tereny zieleni urzņ-
dzonej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- dopuszcza siň wprowadzenie ele-
mentów małej architektury z alej-
kami i urzņdzeniami terenowymi 
słuŐņcymi rekreacji (np. place za-
baw), 

- w/w tereny sņ zmeliorowane. 

6) teren o symbolu KDGp 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy głównej ruchu przyspieszonego, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca kategorii drogi 
krajowej nr 2, 

- szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-
cych objňtych planem 15,0m (co 
stanowi połowň szerokoŌci istnie-
jņcego pasa drogowego), 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi głównej ruchu przyspie-
szonego, 

- dopuszcza siň lokalizacjň nowych 
zjazdów w uzgodnieniu z General-
nņ Dyrekcjņ Dróg Krajowych i Au-
tostrad, 

- na etapie modernizacji drogi, do-
puszcza siň w liniach rozgranicza-
jņcych drogi realizacjň urzņdzeŊ 
technicznych chroniņcych tereny 
przyległe do drogi przed uciņŐli-
woŌciami akustycznymi i zanie-
czyszczeniem powietrza. 

7) teren o symbolu KDZ 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy zbiorczej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca, kategorii powia-
towej (nr 3837W), 

- szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych wg stanu istniejņcego, zgod-
nie z rysunkiem planu 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi zbiorczej, 

- przez teren oznaczony symbolem 
KDZ przechodziń bňdzie poprzecz-
nie gazociņg wysokiego ciŌnienia 
DN 200. 

8) teren o symbolu KDL 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy lokalnej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga kategorii gminnej, 

- droga projektowana na wysokoŌci 
działki ewid. o nr 217/5 o szeroko-
Ōci 9,0m w granicach niniejszego 
planu (łņczna szerokoŌń drogi na 
tym odcinku 15,0 m, wg rysunku 
planu), 

- droga projektowana na odcinku 
pomiňdzy dz. ewid. o nr 209/2 a dz. 
ewid. o nr 216/12 o szerokoŌci 
15,0m w liniach rozgraniczajņcych, 

- na pozostałym odcinku droga ist-
niejņca (ul. Radosna i ul. Wesoła) o 
szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-
cych wg stanu istniejņcego zgod-
nie z rysunkiem Planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi lokalnej, 

- teren o symbolu KDL jest zmelio-
rowany, 

- przez teren oznaczony symbolem 
KDL przechodziń bňdzie gazociņg 
wysokiego ciŌnienia DN 200. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 87 – 16229 – Poz. 2792 
 

9) teren o symbolu 1KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga kategorii gminnej, 

- droga istniejņca na działkach ewid. 
o nr 181/5, 183/2, 184/5, 186/3, 
187/6 o szerokoŌci w liniach roz-
graniczajņcych 10,0m, 

- droga projektowana na pozostałej 
czňŌci o szerokoŌci w liniach roz-
graniczajņcych 10,0 m, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 1KDD jest zmelio-
rowany. 

10) teren o symbolu 2KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga kategorii gminnej, 

- droga projektowana na odcinku od 
dz. ewid. o nr 172/1 do dz. ewid. o 
nr 185 o szerokoŌci 6,0m w grani-
cach niniejszego planu (łņczna sze-
rokoŌń drogi na tym odcinku 
10,0m wg rysunku planu), 

- na pozostałym odcinku droga ist-
niejņca o szerokoŌci w liniach roz-
graniczajņcych wg stanu istniejņ-
cego, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 2KDD jest zmelio-
rowany. 

11) teren o symbolu 3KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga dojazdowa projektowana, 
kategorii gminnej, 

- droga dojazdowa o szerokoŌci w 
liniach rozgraniczajņcych 15,0m 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 3KDD jest zmelio-
rowany. 

12) tereny o symbolu 4KDD, 5KDD 

a) przeznaczenie - tereny dróg publicz-
nych klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- drogi istniejņce, kategorii gmin-
nych, 

- drogi poszerzone do szerokoŌci 
8,0m w liniach rozgraniczajņcych 
wg rysunku planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 5KDD jest zmelio-
rowany. 

13) teren o symbolu 6KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca, kategorii gmin-
nej, 

- droga poszerzona do szerokoŌci 
10,0 m w liniach rozgraniczajņcych 
wg rysunku planu, 

- poszerzenie drogi w kierunku za-
chodnim, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 6KDD jest zmelio-
rowany. 

14) teren o symbolu 7KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca (ul. ŋrodkowa), 
kategorii gminnej, 

- droga poszerzona do szerokoŌci w 
liniach rozgraniczajņcych 10,0m, 

- poszerzenie drogi zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 7KDD jest zmelio-
rowany. 

15) teren o symbolu 8KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 
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b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca (ul. Parkingowa), 
kategorii gminnej, 

- droga poszerzona do szerokoŌci w 
liniach rozgraniczajņcych 10,0m, 

- poszerzenie drogi w kierunku pół-
nocnym, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 8KDD jest zmelio-
rowany. 

16) teren o symbolu 9KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca, kategorii gmin-
nej, 

- droga, działka ewid. o nr 237/2 o 
szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-
cych wg stanu istniejņcego, 

- droga, działka ewid. o nr 232/6 po-
szerzona do szerokoŌci 8,0 m w li-
niach rozgraniczajņcych wg rysun-
ku planu, 

- poszerzenie drogi w kierunku pół-
nocnym, 

- na zakoŊczeniu drogi plac manew-
rowy o wymiarze 14,0 m x 14,0 m 
(wg rysunku planu), 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej, 

- teren o symbolu 9KDD jest zmelio-
rowany. 

17) teren o symbolu 10KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, kategorii gminnej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca, 

- szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych wg stanu istniejņcego, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej. 

18) teren o symbolu 11KDD 

a) przeznaczenie - teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej, 

 

 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga projektowana, kategorii 
gminnej, 

- droga o szerokoŌci w liniach roz-
graniczajņcych objňtych planem 
5,0m (co stanowi połowň szeroko-
Ōci istniejņcego pasa drogowego), 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów 
dla drogi dojazdowej. 

19) tereny o symbolu 1KDx, 2KDx 

a) przeznaczenie - teren ciņgu pieszo - 
jezdnego, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- drogi istniejņce ogólnodostňpne o 
charakterze ciņgu pieszo - jezdne-
go o szerokoŌci w liniach rozgrani-
czajņcych 6,0m, 

- na zakoŊczeniu drogi place ma-
newrowe o wymiarze 12,0m 
x 12,0m (wg rysunku planu), 

- teren o symbolu 2KDx jest zmelio-
rowany. 

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

a) przeznaczenie - tereny pod poszerze-
nie istniejņcych dróg dojazdowych, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- tereny pod poszerzenie istniejņ-
cych dróg gminnych wystňpujņ-
cych poza obszarem niniejszego 
planu, 

- tereny o szerokoŌci od 1,5m - 2,0m 
(wg rysunku planu). 

21) tereny o symbolu 1WS, 2WS, 3WS 

a) przeznaczenie - tereny wód po-
wierzchniowych Ōródlņdowych 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zakaz zabudowy z wyjņtkiem urzņ-
dzeŊ wodnych oraz obiektów słu-
Őņcych prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki wodnej oraz lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z za-
kresu łņcznoŌci publicznej. 

§ 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: na obszarze 
objňtym niniejszym planem nie wystňpujņ tere-
ny lub obiekty podlegajņce ochronie, ustalone 
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na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze, a takŐe naraŐone na niebezpie-
czeŊstwo powodzi oraz zagroŐone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

§ 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 
przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami 
zagospodarowania 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 
30,0m i min. powierzchnia 2500,0m2,  

3) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego ustala siň na 30-900 w na-
wiņzaniu do kņta połoŐenia granic juŐ istnie-
jņcych na poszczególnych terenach, 

4) nowo wydzielone działki jak i czňŌci pozosta-
łe 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), 

5) ustalenia w pkt 2 i 4 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 realiza-
cji tymczasowych obiektów budowlanych w 
pasie terenu zawartym pomiňdzy liniņ zabudo-
wy a liniņ rozgraniczajņcņ ulicy. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

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

1) drogň publicznņ kategorii krajowej nr 2, 
klasy głównej ruchu przyspieszonego re-
lacji Warszawa - PoznaŊ przebiegajņcej 
wzdłuŐ północnej granicy obszaru objň-
tego planem, 

2) drogň publicznņ powiatowņ zbiorczņ nr 
3837W przebiegajņcņ wzdłuŐ wschodniej 
granicy obszaru objňtego planem, 

3) drogi publiczne KDL, KDD, KDp, okreŌlo-
ne niniejszym planem, 

4) ciņgi pieszo-jezdne KDx, okreŌlone ni-
niejszym planem, 

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

6) drogi publiczne przylegajņce do tere-
nów, 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 20 msc/1000m2 pow. uŐytkowej 
lub 40 msc/100 zatrudnionych lub 1 stano-
wisko na 50m2 powierzchni sprzedaŐy; po-
trzeby parkingowe winny byń spełnione w 
ramach własnej działki budowlanej. 

3. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne: 

1) istniejņce sieci i urzņdzenia infrastruktu-
ry technicznej utrzymuje siň w dotych-
czasowej lokalizacji, 

2) plan dopuszcza moŐliwoŌń przebudowy, 
rozbudowy istniejņcych sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej podyktowanej 
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 odrňbnych z dopusz-
czeniem moŐliwoŌci ich przebudowy, w 
uzgodnieniu i na warunkach zarzņdzajņ-
cych poszczególnymi mediami, 

4) dopuszcza siň lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej (w uzasadnio-
nych przypadkach) poza liniami rozgra-
niczajņcymi tereny komunikacji, 

5) do projektowanych obiektów budowla-
nych od istniejņcych sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej naleŐy zachowań 
odległoŌci zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, 

6) jeŐeli przebieg istniejņcych sieci infra-
struktury technicznej koliduje z projek-
towanņ zabudowņ dopuszcza siň ich 
przełoŐenie na warunkach zarzņdzajņce-
go danņ sieciņ, 
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4. Zaopatrzenie w wodň:  

1) ustala siň zaopatrzenie w wodň z istnie-
jņcej i projektowanej sieci wodociņgowej 
na warunkach zarzņdzajņcego sieciņ, a 
do czasu realizacji sieci wodociņgowej, 
dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z in-
dywidualnych ujňń; 

2) sieci wodociņgowe i hydranty winny 
spełniań wymagania przeciwpoŐarowe 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) naleŐy zapewniń odpowiedniņ iloŌń wo-
dy do celów gaŌniczych. 

5. Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych i desz-
czowych: 

1) ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych wprost do gruntu lub do 
cieków 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 sani-
tarnej dopuszcza siň odprowadzenie 
Ōcieków do szczelnych zbiorników bez-
odpływowych z wywozem 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;  

 do czasu realizacji sieci kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza siň odprowadzenie 
Ōcieków technologicznych do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych pod wa-
runkiem ich wstňpnego oczyszczenia z 
zanieczyszczeŊ do parametrów umoŐli-
wiajņcych ich wywóz na zlewniň przy 
oczyszczalni Ōcieków, 

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 (np. rowów melioracyj-
nych) wymagajņ oczyszczenia w separa-
torach. Po ich oczyszczeniu dopuszcza 
siň odprowadzenie do powierzchnio-
wych cieków wodnych wg przepisów 
odrňbnych lub do projektowanych 
zbiorników retencyjnych na własnym te-
renie, 

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

7) 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 przebudowň, budowň oraz 
remont sieci i urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych, 

3) w zasiňgu oddziaływania linii energe-
tycznych 15kV, obejmujņcego pas terenu 
po 7,5m od osi linii w obie strony, obo-
wiņzuje zakaz sytuowania budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a 
wszelkie działania inwestycyjne wyma-
gajņ uzgodnienia z zarzņdzajņcym sieciņ, 

4) przy projektowaniu nowych linii energe-
tycznych SN obowiņzujņ odległoŌci od 
obiektów budowlanych zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi, 

5) w sytuacji skablowania istniejņcych na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV, usytuowanie budynków w stosun-
ku do skablowanych linii obowiņzuje wg 
przepisów odrňbnych, 

7. Telekomunikacja: 

1) ustala siň obsługň w zakresie telekomu-
nikacji w oparciu o sień telekomunika-
cyjnņ istniejņcņ i projektowanņ na wa-
runkach zarzņdzajņcego, 
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2) lokalizacja inwestycji celu publicznego z 
zakresu łņcznoŌci publicznej, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

8. Zaopatrzenie w gaz: 

1) ustala siň zasilanie w gaz w oparciu o 
projektowanņ sień gazu przewodowego 
na warunkach zarzņdzajņcego sieciņ, 

2) na rysunku planu zaznaczono projekto-
wany przebieg gazociņgu wysokiego ci-
Ōnienia; zagospodarowanie terenu 
wzdłuŐ gazociņgu zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

3) 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, 

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

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 po-
wodujņca wprowadzenie gazów lub py-
łów do powietrza nie spowoduje prze-
kroczenia standardów jakoŌci powietrza 
poza terenem, do którego właŌciciel in-
stalacji 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 
odrňbne. 

§ 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 ZP, KDGp, 
KDZ, KDL, KDD, KDx, KDp w wysokoŌci - 0%, dla 
obszarów o symbolu MNU, MN, U w wysokoŌci 
- 10%. 

§ 17. W granicach niniejszego planu, traci 
moc:  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego czňŌci terenu wsi Paprotnia - uchwała  
nr X/53/96 Rady Gminy w Teresinie z dnia  
30 grudnia 1996r. (Dz. Woj. Skierniewickiego  
Nr 10, poz. 48 z dnia 21 maja 1997r.) - w zakresie 
granic objňtych niniejszym planem. 

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

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

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
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Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Bogdan Linard 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr V/19/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 14 lutego 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE 

dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujņcego czňŌń obrňbu geodezyjnego Paprotnia 

 
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujņcego 

czňŌń obrňbu geodezyjnego Paprotnia zgłoszone zostały nastňpujņce uwagi: 

1) dwie uwagi nie uwzglňdnione przez Wójta Gminy Teresin w rozstrzygniňciu nr GKP 7321/3/08 z 
dnia 26 stycznia 2010r.: 

a) uwaga wniesiona przez p. ElŐbietň Czarneckņ oraz p. Grzegorza Młynarczyka, zam. Paprotnia, 
ul. Sochaczewska 33, 96-515 Teresin, dotyczņca nie wyraŐenia zgody na przebieg dróg przez 
działkň nr ewid. 185; 

b) uwaga wniesiona przez p. Hannň Lech i p. Dariusza Lech, zam. ul. O.M. Kolbego 49, 96-515 Te-
resin, dotyczņca: 
- sprzeciwu co do poszerzenia ul. ŋrodkowej; 

- zakwestionowania zasad i warunków zagospodarowania ul. ŋrodkowej, tj. poszerzenia w 
kierunku południowym do szerokoŌci jezdni wg parametrów dla drogi dojazdowej, opisa-
nych w § 10.2 pkt 14 ppkt b) tekstu projektu planu; 

- sprzeciwu co do poszerzenia ul. ŋrodkowej w kierunku południowym wyłņcznie kosztem 
zmniejszenia powierzchni działki, której sņ właŌcicielami; 

2) dwie uwagi nie uwzglňdnione przez Wójta Gminy Teresin w rozstrzygniňciu nr GKP 7321/3/08 z 
dnia 7 czerwca 2010r.: 

a) uwaga wniesiona przez p. ElŐbietň Czarneckņ oraz p. Grzegorza Młynarczyka, zam. Paprotnia, 
ul. Sochaczewska 33, 96-515 Teresin, dotyczņca nie wyraŐenia zgody na przebieg dróg przez 
działkň nr ewid. 185 oraz proŌba dotyczņca usuniňcia z planu nieistniejņcych obiektów znajdu-
jņcych siň na dz. nr ewid. 185; 

b) uwaga wniesiona przez p. Hannň Lech i p. Dariusza Lech, zam. ul. O.M. Kolbego 49, 96-515 Te-
resin, reprezentowanych przez radcň prawnego Magdalenň KapuŌciŊskņ, Kancelaria Radcy 
Prawnego Magdalena KapuŌciŊska, ul. Małej Brzozy 4/6, 03-289 Warszawa, dotyczņca: 

- sprzeciwu co do poszerzenia ul. ŋrodkowej jako drogi publicznej klasy dojazdowej opisane-
mu w § 10.2 pkt 14 ppkt a projektu planu miejscowego; 

- zakwestionowania zasad i warunków zagospodarowania ul. ŋrodkowej, tj. poszerzenie tej 
ulicy zgodnie z rysunkiem planu do szerokoŌci jezdni wg parametrów dla drogi dojazdowej, 
opisane w § 10.2 pkt 14 ppkt b projektu planu miejscowego; 

- sprzeciwu co do poszerzenia tej drogi zgodnie z rysunkiem planu wyłņcznie kosztem zmniej-
szenia powierzchni działki p. Hanny Lech i p. Dariusza Lech. 

2. Rada Gminy Teresin niniejszym rozstrzyga w nastňpujņcy sposób: 

1) uwaga wniesiona przez p. ElŐbietň Czarneckņ oraz p. Grzegorza Młynarczyka, zam. Paprotnia,  
ul. Sochaczewska 33, 96-515 Teresin, dotyczņca nie wyraŐenia zgody na przebieg dróg przez dział-
kň nr ewid. 185, nie została uwzglňdniona. 

2) uwaga wniesiona przez p. Hannň Lech i p. Dariusza Lech, zam. ul. O.M. Kolbego 49, 96-515 Tere-
sin, dotyczņca: 
a) sprzeciwu co do poszerzenia ul. ŋrodkowej; 

b) zakwestionowania zasad i warunków zagospodarowania ul. ŋrodkowej, tj. poszerzenia w kie-
runku południowym do szerokoŌci jezdni wg parametrów dla drogi dojazdowej, opisanych w 
§ 10.2 pkt 14 ppkt b) tekstu projektu planu; 

c) sprzeciwu co do poszerzenia ul. ŋrodkowej w kierunku południowym wyłņcznie kosztem 
zmniejszenia powierzchni działki, której sņ właŌcicielami. nie została uwzglňdniona. 
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3) uwaga wniesiona przez p. ElŐbietň Czarneckņ oraz p. Grzegorza Młynarczyka, zam. Paprotnia,  
ul. Sochaczewska 33, 96-515 Teresin, dotyczņca nie wyraŐenia zgody na przebieg dróg przez dział-
kň nr ewid. 185 oraz proŌba dotyczņca usuniňcia z planu nieistniejņcych obiektów znajdujņcych siň 
na dz. nr ewid. 185, nie została uwzglňdniona; 

4) uwaga wniesiona przez p. Hannň Lech i p. Dariusza Lech, zam. ul. O.M. Kolbego 49, 96-515 Tere-
sin, reprezentowanych przez radcň prawnego Magdalenň KapuŌciŊskņ, Kancelaria Radcy Prawne-
go Magdalena KapuŌciŊska, ul. Małej Brzozy 4/6, 03-289 Warszawa, dotyczņca: 

a) sprzeciwu co do poszerzenia ul. ŋrodkowej jako drogi publicznej klasy dojazdowej opisanemu 
w § 10.2 pkt 14 ppkt a projektu planu miejscowego; 

b) zakwestionowania zasad i warunków zagospodarowania ul. ŋrodkowej, tj. poszerzenie tej ulicy 
zgodnie z rysunkiem planu do szerokoŌci jezdni wg parametrów dla drogi dojazdowej, opisane 
w § 10.2 pkt 14 ppkt b projektu planu miejscowego; 

c) sprzeciwu co do poszerzenia tej drogi zgodnie z rysunkiem planu wyłņcznie kosztem zmniej-
szenia powierzchni działki p. Hanny Lech i p. Dariusza Lech; 

nie została uwzglňdniona. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Bogdan Linard 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/19/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 14 lutego 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE  

dotyczņce sposobu realizacji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujņcego czňŌń  

obrňbu geodezyjnego Paprotnia 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 gminy Teresin obejmujņcego czňŌń obrňbu geodezyjnego Paprotnia 
naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy: 

1. Drogi publiczne: 

1) Koszty realizacji inwestycji dotyczņcych dróg publicznych dotyczņ: 

a) terenu przeznaczonego pod projektowane drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone symbo-
lami 3KDD i 11KDD; 

b) terenu przeznaczonego pod czňŌciowo projektowane drogi publiczne klasy dojazdowej ozna-
czone symbolem 1KDD, 2KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD i 9KDD; 

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

d) terenu przeznaczonego pod poszerzenie istniejņcych dróg publicznych klasy dojazdowej, ozna-
czone 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 sņdowe 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 – 
zgodnie z ustawņ o gospodarce nieruchomoŌciami oraz ustaleniami indywidualnymi pomiňdzy 
właŌcicielami a Gminņ. 
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4) Budowa dróg (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienia i oŌwietlenia drogi) re-
alizowana bňdzie zgodnie z uchwalanym przez Radň Gminy Teresin wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym Gminy Teresin w zakresie dróg. 

5) ŋrodki finansowe na budowň dróg pochodziń bňdņ z budŐetu gminy, funduszy unijnych oraz par-
tycypacji właŌcicieli gruntów. 

2. Sień wodociņgowa i kanalizacji sanitarnej: 
1) Sień wodociņgowa – teren objňty niniejszym planem miejscowym posiada istniejņcņ sień wodo-

ciņgowņ przeprowadzonņ w czňŌci obszaru objňtego planem miejscowym i połoŐonņ głównie w 
liniach rozgraniczajņcych dróg. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego za-
kłada budowň sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajņcych terenów przeznaczonych 
pod komunikacjň. Dopuszcza siň lokalizacjň sieci poza liniami rozgraniczajņcymi tereny komunika-
cji. Plan miejscowy ustala zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projektowanej gminnej sieci wodo-
ciņgowej. Do czasu wybudowania sieci wodociņgowej dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z indy-
widualnych Ŏródeł. 

2) Sień kanalizacji sanitarnej – istniejņca sień kanalizacji sanitarnej ułoŐona jest wzdłuŐ dróg – ulic: 
O.M. Kolbego, ŋrodkowej, Parkingowej, czňŌciowo drogi krajowej nr 2 oraz ciņgu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem 2KDx. Obecnie obszar objňty planem miejscowym połoŐony jest w obrň-
bie aglomeracji w rozumieniu art. 43 „Prawo wodne”. 

3) Zgodnie z treŌciņ ustaleŊ niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usta-
la siň odprowadzanie Ōcieków sanitarnych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej 
realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem na zlewniň przy oczyszczalni. 
Dopuszcza siň lokalizowanie przydomowych systemów oczyszczania Ōcieków sanitarnych, przy 
spełnieniu warunków ochrony Ōrodowiska gruntowo-wodnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami. 

3. Sieci i urzņdzenia elektroenergetyczne i gazowe: 

1) W obszarze niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdujņ siň istnie-
jņce sieci elektroenergetyczne NN, SN. Plan miejscowy ustala zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z 
istniejņcych i projektowanych sieci elektroenergetycznych SN, NN napowietrznych i kablowych 
oraz z istniejņcych i projektowanych stacji transformatorowych SN/NN wolnostojņcych lub wbu-
dowanych. 

2) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň docelowo zaopatrzenie w gaz w oparciu o projektowanņ 
sień gazu przewodowego. 

3) Do zadaŊ własnych gminy, zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego, w zakresie zaopatrzenia w 
energiň i paliwa gazowe, naleŐy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie 
oŌwietlenia dróg publicznych. 
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UCHWAŁA Nr VII/33/11 

RADY GMINY ZBUCZYN 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

w sprawie herbu, flagi i pieczęci gminy Zbuczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o 
odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z 
póŎn. zm.), po zaopiniowaniu przez Ministra 

Spraw Wewnňtrznych i Administracji, Rada 
Gminy Zbuczyn uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Ustanawia siň herb, flagň i pieczňń Gmi-
ny Zbuczyn, których wzory graficzne stanowiņ 
odpowiednio załņczniki o numerach 1, 2 i 3 do 
niniejszej uchwały. 


