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UCHWAŁA Nr XI/80/2011 

RADY GMINY TERESIN 

 z dnia 16 wrzeņnia 2011 r. 

w sprawie 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 samorządzie gminnym (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňniej-
szymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z póňniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 
XXVII/187/08 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Teresin obejmującego częņć obrębu geode-
zyjnego Paprotnia, stwierdzając Ŋe niniejszy plan jest 
zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Teresin” 
(uchwała nr II/1/06 Rady Gminy Teresin z dnia  
21 lutego 2006r.), Rada Gminy Teresin uchwala co 
następuje:  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Teresin obejmujący częņć 
obrębu geodezyjnego Paprotnia zwany dalej planem, 
na obszarze i w brzmieniu okreņlonym niniejszą 
uchwałą. 

§ 2.1. Plan obejmuje częņć obrębu geodezyjnego 
Paprotnia, połoŊonego w północnej częņci gminy 
Teresin, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 2 oraz drogi 
gminnej nr 380806W, o łącznej powierzchni 5.63ha. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są 
symbolem graficznym na rysunku planu sporządzo-
nym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 (gra-
ficzny) do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiony niniejszą uchwałą; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną 
częņcią niniejszej uchwały stanowiący załącznik  
nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniej-
szej uchwale do terenu objętego granicami planu 
przy uŊyciu oznaczeń zastosowanych i opisanych 
odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne będące ustaleniami pla-
nu: 

- granice obszaru objętego planem, 

- linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospo-
darowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających i linii 
zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – okreņlone symbo-
lem literowym i cyfrowym; 

b) pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 
informacji i nie stanowią ustaleń planu miej-
scowego. 

2. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszo-
nych w czasie wyłoŊenia projektu planu do publicz-
nego wglądu. 

3. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczące spo-
sobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania, które 
naleŊą do zadań własnych Gminy. 

§ 4.1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z 
ustawą. 

2. W planie nie występują: 

1) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

2) tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalonej 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny 
naraŊone na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
groŊenie osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŊy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Teresin dla częņci obrębu geodezyjnego Paprot-
nia; 

2) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 (graficzny) do 
niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy, o ile z treņci przepisu nie 
wynika inaczej; 

4) ustawie – naleŊy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treņci 
przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

6) obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar obję-
ty planem w granicach przedstawionych na ry-
sunku planu; 

7) terenie – naleŊy przez to rozumieć częņć obszaru 
planu wyznaczoną na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi o okreņlonym przeznaczeniu, 
sposobie uŊytkowania lub odrębnych zasadach 
zagospodarowania, oznaczoną na rysunku planu 
numerem i symbolem literowym; 
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8) linii rozgraniczającej - naleŊy przez to rozumieć 

granice terenów przedstawione na rysunku pla-
nu linią ciągłą, dzielące obszar planu na tereny o 
róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-
gospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub 
ustaloną linię okreņlającą najmniejszą dopusz-
czalną odległoņć budynku od linii rozgraniczają-
cej drogi lub terenów o innym przeznaczeniu, a 
takŊe od innych obiektów lub granic działki; 

10) przeznaczenie podstawowe – częņć przeznacze-
nia terenu, która powinna dominować w danym 
terenie lub obszarze w sposób okreņlony ustale-
niami planu; 

11) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niŊ podstawowy, któ-
ry uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe terenu w sposób okreņlony w ustale-
niach planu, lokalizowane na zasadzie braku 
konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wyni-
kającym z ich sąsiedztwa; 

12) maksymalnej wysokoņci zabudowy - naleŊy 
przez to rozumieć maksymalną wysokoņć bu-
dynku mierzoną od poziomu terenu przy głów-
nym wejņciu do budynku do najwyŊszego punk-
tu dachu; 

13) elewacji frontowej – elewacja budynku zlokali-
zowana od strony frontu działki; 

14) froncie działki – częņć działki budowlanej przyle-
głej do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, z 
której odbywa się zjazd na działkę; 

15) maksymalnej intensywnoņci zabudowy - nie-
przekraczalna wartoņć stosunku sumy po-
wierzchni liczonej w obrysie murów zewnętrz-
nych wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków, do powierzchni działki; 

16) maksymalnej wielkoņci powierzchni zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoņć stosunku powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków do powierzchni 
działki okreņlona w %; 

17) drogach wewnętrznych – naleŊy przez to rozu-
mieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasa-
dach okreņlonych w przepisach odrębnych, pełni 
funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych dzia-
łek do niej przylegających; 

18) osiowym poszerzeniu drogi publicznej – obu-
stronne poszerzenie istniejącej drogi do szero-
koņci w liniach rozgraniczających podanej w 
planie wzdłuŊ osi symetrii istniejącej drogi; 

19) obszar ograniczonego zagospodarowania – 
teren połoŊony w sąsiedztwie np.: linii ņredniego 
napięcia, linii wysokiego napięcia, magistral ga-

zowych w którym zagospodarowanie podlega 
ograniczeniom wynikającym z Polskich Norm i 
przepisów odrębnych; 

20) dopuszcza się – naleŊy przez to rozumieć moŊli-
woņć działań lub sposobów zagospodarowania 
terenu okreņlonych w ustaleniach planu, lecz nie 
uznanych za optymalne. 

2. W odniesieniu do innych okreņleń uŊytych w 
planie i nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale 
naleŊy stosować definicje zgodne z obowiązującymi 
przepisami i aktami prawnymi. 

§ 6. Informacje dotyczące konstrukcji planu 

1. Przepisy ogólne obowiązują na całym obszarze 
objętym planem, przepisy szczegółowe obowią-
zują dla poszczególnych terenów oznaczonych 
symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Dla kaŊdego terenu o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania i zabudo-
wy zapisano przepisy szczegółowe. 

§ 7.1. Plan wyznacza tereny o róŊnym przeznacze-
niu i róŊnych zasadach zagospodarowania okreņlone 
odpowiednim symbolem literowym i numerem wy-
róŊniającym je spoņród innych terenów. 

2. Linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania 
okreņlono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się 
przeznaczenie podstawowe i uzupełniające oraz dla 
niektórych terenów przeznaczenie dopuszczalne i 
warunki jego dopuszczenia. 

4. Tereny mogą być w całoņci wykorzystane na ce-
le zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem lub 
na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczal-
nego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach 
planu. 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenu 

§ 8.1. Plan wyznacza tereny o następującym prze-
znaczeniu podstawowym: 

 
1PU teren produkcyjno-usługowy, 

1MN/U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej, 

1E teren infrastruktury technicznej- stacja transforma-
torowa 15kV, 

1KDD-
2KDD 

tereny komunikacji - tereny częņci dróg publicz-
nych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzen-
nej: 

1. Plan przyjmuje następujące zasady struktury funk-
cjonalno – przestrzennej: 

1) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, wy-
znaczone planem, są kontynuacją istniejącej 
zabudowy zlokalizowanej wzdłuŊ drogi krajo-
wej nr 2 (ul. Sochaczewska), 

2) tereny te, są częņcią duŊej strefy rozwoju ak-
tywnoņci funkcji gospodarczych, w tym obiek-
tów produkcyjno-usługowych, wyznaczonej w 
studium, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 239 – 51446 – Poz. 8537 
 

3) obszar rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku 
aktywnoņci funkcji gospodarczych rozciąga się 
od terenów mieszkaniowo-usługowych zlokali-
zowanych na zachód od Niepokalanowa aŊ do 
północno-zachodniej granicy gminy. 

2. Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte w 
niniejszej uchwale Rady Gminy Teresin. 

3. Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje działań 
inwestycyjnych realizowanych na obszarze obję-
tym planem, oraz okreņlają zasady wzajemnych 
powiązań funkcjonalnych i przestrzennych przy 
uwzględnieniu uwarunkowań ņrodowiska i istnie-
jącego zainwestowania oraz wymogów zawartych 
w odrębnych przepisach. 

4. Zagospodarowanie terenu winno spełniać obo-
wiązujące normy i przepisy odrębne. 

5. Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania 
ładu przestrzennego na poszczególnych terenach 
są okreņlone w Dziale II niniejszej uchwały. 

§ 10. Zasady ustalania połoŊenia linii rozgranicza-
jących: 

1. Linie rozgraniczające teren PU zostały wyznaczone 
od zachodu zgodnie z granicą ewidencyjną działki 
nr 11/2, od północy w odległoņci 6 m od granicy 
działek nr ewid. 11/2 oraz 13, od wschodu na 
fragmencie zgodnie z granicą ewid. działki nr 13 i 
dalej zgodnie z wyznaczonym poszerzeniem ozna-
czonym symbolem 2KDD, od południa zgodnie z 
granicą ewid. działki nr 13. 

2. Linie rozgraniczające teren MN/U zostały wyzna-
czone od północy, wschodu i zachodu zgodnie z 
granicą ewidencyjną działki nr 11/1, od południa 
zgodnie z granicą opracowania. 

§ 11. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1. Linie zabudowy zostały wyznaczone jako nieprze-
kraczalne od strony dróg oraz od strony zachod-
niej granicy planu oraz od północno-wschodniej 
granicy terenu 1MN/U i zwymiarowane na rysun-
ku planu. 

2. Ustala się, Ŋe wyznaczone w planie linie zabudowy 
są liniami nieprzekraczalnymi dla budynków i 
wszystkich ich elementów. 

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony pozo-
stałych granic działek naleŊy wyznaczać zgodnie z 
przepisami odrębnymi1). 

4. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej w sposób niezgodny z liniami za-
budowy okreņlonymi w niniejszym planie do cza-
su technicznego zuŊycia obiektów, z zakazem roz-
budowy niezgodnej z ustaleniami planu. 

5. Ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych, 
za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, w pasie terenu zawartym pomiędzy okre-
ņlonymi planem – linią zabudowy i linią rozgrani-
czającą drogi. 

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy: 

1. Ustala się, Ŋe kierunek głównej kalenicy dachu 
budynku musi być prostopadły lub równoległy do 
granic działki budowlanej. 

2. W przypadku rozbudowy budynków istniejących 
kąt nachylenia połaci dachu w nawiązaniu do ist-
niejących spadków. 

3. Ustala się kolorystykę dachów budynków miesz-
kalnych jako obowiązującą - w odcieniach brązu, 
czerwieni, zieleni i czerni. 

4. Kolorystyka elewacji budynków mieszkalnych, 
usługowych i produkcyjnych w kolorach pastelo-
wych, z wykluczeniem kolorów bardzo jaskrawych 
na powierzchni elewacji. Dla terenów usługowych 
i produkcyjnych moŊliwoņć zastosowania kolory-
styki w bardziej intensywnych kolorach ale nie ja-
skrawych. 

5. Forma budynków na terenach przemysłu i usług 
winna być zaprojektowana w stylu współczesnym 
z wykorzystaniem na elewacjach okładzin z natu-
ralnych materiałów: cegły, kamienia. 

§ 13. Zasady sytuowania ogrodzeń 

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

2. Od strony dróg obowiązuje zakaz wykonywania 
ogrodzeń o wysokoņci powyŊej 1.8m. 

3. Ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych od strony 
dróg. 

4. W terenach PU dopuszcza się lokalizowanie ogro-
dzeń betonowych z pełnymi przęsłami z elemen-
tów prefabrykowanych w szczególnoņci od strony 
terenu MN/U. 

5. Od strony rowów melioracyjnych ogrodzenie 
naleŊy lokalizować w odległoņci min. 1.5m od 
górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego. 

6. Istniejące ogrodzenia, zlokalizowane niezgodnie z 
linią rozgraniczającą, mogą być uŊytkowane w do-
tychczasowej lokalizacji, z prawem do ich zacho-
wania, z wyłączeniem modernizacji, przebudowy i 
odbudowy. 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

oraz podziału nieruchomości objętych planem 

§ 14.1. W obszarze objętym planem nie ustala się 
granic terenów do scalania i podziału nieruchomoņci. 

2. Zasady scalania i podziału oraz podziału nieru-
chomoņci zostały okreņlone dla poszczególnych tere-
nów o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach 
zagospodarowania w Dziale II. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki zagospodarowania wynikające 

z potrzeb ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15.1. Ustala się zakaz realizacji inwestycji mogą-
cych potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu 
informacji o ņrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie ņrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na ņrodowisko. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

- inwestycji celu publicznego takich jak drogi i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej na terenach za-
budowy MN/U, 
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- przedsięwzięć realizowanych na terenach PU. 

- inwestycji celu publicznego z zakresu łącznoņci 
publicznej, której lokalizacji winna być zgodna z 
przepisami odrębnymi. 

§ 16. Ustala się, Ŋe realizacja niezbędnych elemen-
tów infrastruktury technicznej lub urządzeń ochrony 
ņrodowiska zapewniających ochronę gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych oraz powietrza po-
winna następować równoczeņnie lub wyprzedzająco 
w stosunku do realizacji inwestycji i urządzeń na te-
renach objętych planem. 

§ 17. W zakresie wód podziemnych i powierzch-
niowych: 

1. Ustala się, Ŋe wszelkie prace melioracyjne oraz 
prace ziemne związane z przekształceniem układu 
hydrogeograficznego, w tym równieŊ sypanie wa-
łów, przekształcenie poziomu terenu mogące na-
ruszyć spływ powierzchniowy wody i stosunki 
wodne wymagają uzgodnienia na warunkach 
zgodnych z przepisami Prawa Wodnego i kaŊdora-
zowo zgłoszenia do ewidencji odpowiedniego za-
rządu melioracji i urządzeń wodnych. 

2. Dopuszcza się moŊliwoņć przebudowy istniejące-
go systemu drenarskiego pod warunkiem nie po-
gorszenia i nie zakłócenia spływu wód podziem-
nych i powierzchniowych na przedmiotowych 
działkach i na terenach sąsiednich. 

3. Dopuszcza się moŊliwoņć przebudowy i przykrycia 
rowu melioracyjnego, pod warunkiem zachowania 
istniejącego cennego drzewostanu. 

§ 18. W zakresie ochrony powietrza: 

1. Ustala się, Ŋe prowadzenie działalnoņci powodują-
cej wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, 
emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektroma-
gnetycznych nie powinno powodować przekro-
czenia standardów jakoņci ņrodowiska poza grani-
cami terenu, do którego prowadzący działalnoņć 
posiada tytuł prawny oraz nie moŊe przekraczać 
na tej granicy norm dopuszczalnych dla terenów 
sąsiednich. 

2. Zaleca się wykorzystanie jako czynników grzew-
czych: gazu, energii elektrycznej, energii słonecz-
nej, oleju niskosiarkowego lub innych ekologicz-
nie czystych odnawialnych ňródeł energii. 

§ 19. Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartoņci 
ņrodowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych: 

1. Ustala się ochronę wartoņciowego drzewostanu 
poprzez jego zachowanie. 

2. Ustala się wprowadzenie na całym obszarze ziele-
ni towarzyszącej, którą naleŊy lokalizować w 
szczególnoņci wzdłuŊ granic działek, a takŊe wokół 
budynków, placów manewrowych, wzdłuŊ chod-
ników. Wskazana jest nawierzchnia trawiasta z 
drzewami i krzewami. 

3. Ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w 
pasie terenu od strony drogi krajowej nr 2 (ul. So-
chaczewska) oraz na terenie PU od strony granicy 
z terenem MN/U. 

4 Ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w 
postaci dwóch szpalerów drzew i jednego szpale-
ru krzewów od zachodniej granicy opracowania- 

teren za zachodnią granicą opracowania przezna-
czony jest w obowiązującym planie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinna z dopuszczeniem 
usług. 

5. W terenach komunikacyjnych zaleca się miejsca 
nie przeznaczone do ruchu kołowego i pieszego 
obsadzić zielenią niską, pod warunkiem niepogar-
szania warunków bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. 

6. Wielkoņci minimalnej do zachowania powierzchni 
biologicznie czynnej są wyznaczone i okreņlone w 
Dziale II. 

7. Wielkoņci maksymalnej powierzchni zabudowy są 
wyznaczone i okreņlone w Dziale II. 

§ 20. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1. Tereny zabudowy MN/U, w zakresie dopuszczal-
nych poziomów hałasu naleŊy traktować jako te-
reny przeznaczone na cele mieszkaniowo-
usługowe w rozumieniu przepisów Prawa Ochro-
ny Ņrodowiska. 

2. Wynikająca z działalnoņci obiektów usługowych 
uciąŊliwoņć akustyczna winna zamykać się w gra-
nicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. Ochrona przed hałasem powinna polegać 
na stosowaniu właņciwych rozwiązań technicz-
nych zapewniających właņciwe warunki akustycz-
ne w budynkach sąsiednich i na działkach sąsied-
nich, zgodne z normami Prawa Ochrony Ņrodowi-
ska i Rozporządzeniem Ministra Ņrodowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w ņro-
dowisku. 

§ 21. W zakresie gospodarki odpadami:  

Ustala się, Ŋe wytwórca odpadów zobowiązany 
jest do: 

1. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami i wymaga-
niami ochrony ņrodowiska oraz lokalnymi przepi-
sami i programami dotyczącymi gospodarki od-
padami. 

2. Magazynowania odpadów w sposób selektywny i 
bezpieczny dla ņrodowiska w miejscu ich powsta-
wania - na terenie działki naleŊy wyznaczyć miej-
sce do selektywnego składowania odpadów. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22.1. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub 
będące pod ochroną konserwatorską i inne obiekty 
uznane za dobra kultury współczesnej (w rozumieniu 
przepisów odrębnych)2). 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 23.1. Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii 
energetycznych (w obszarze ograniczonego zagospo-
darowania) naleŊy projektować, realizować oraz uŊyt-
kować zachowując przepisy bezpieczeństwa, Polskie 
Normy i inne przepisy odrębne3). 
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2. Dla terenów połoŊonych w obszarze zmelioro-
wanym zabudowa terenu jest dopuszczona po doko-
naniu zmian w drenowaniu z zachowaniem przepi-
sów prawa wodnego i zgłoszeniu ich w Inspektoracie 
WZMiUW. 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 24.1. Okreņlenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacją dróg 

1) Ustala się obsługę bezpoņrednią obszaru objętego 
planem poprzez układ istniejących i projektowa-
nych dróg; 

2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera się o: 

a) drogę gminną nr 380806W znajdującą się poza 
granicami planu, której poszerzenie znajduje 
się w planie i jest oznaczone symbolem 2KDD, 

b) drogę gminną znajdującą się poza granicami 
planu, której poszerzenie znajduje się w planie 
i jest oznaczone symbolem 1KDD; 

3) Ustala się, Ŋe do obsługi poszczególnych terenów 
moŊna wyznaczyć drogi wewnętrzne i dojazdy o 
szerokoņci minimum: 

a) 10.0m - dla terenów PU, 

b) 6.0m - dla dojazdów obsługujących działki w 
terenach MN/U; 

4) Drogi wewnętrzne winny mieć połączenie z dwo-
ma drogami publicznymi, w przypadku braku dru-
giego połączenia z drogą publiczną naleŊy na dro-
dze wewnętrznej wydzielić plac do zawracania o 
minimalnych szerokoņciach 12,5m x 12,5m; 

5) Przy skrzyŊowaniach dróg naleŊy stosować naroŊ-
ne ņcięcia dróg w liniach rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi4). 

6) Drogi gminne o oznaczeniu 1KDD i 2KDD są dro-
gami utwardzonymi, o nawierzchni asfaltowej, 
które wymagają dodatkowo modernizacji w zakre-
sie szerokoņci i zagospodarowania. 

2. Okreņlenie warunków powiązań układu komu-
nikacyjnego z układem zewnętrznym: 

1) Ustala się, Ŋe w kierunku południowym obszar 
planu powiązany jest z drogą krajową nr 2 poprzez 
istniejącą drogę gminną, której poszerzenie znaj-
duje się w granicy planu i jest oznaczone symbo-
lem 2KDD. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 

§ 25. Zasady zaopatrzenia w wodę: 

1. Teren zaopatrywany jest w wodę z ujęć wody 
pitnej zlokalizowanych na terenie gminy Teresin. 

Ustala się zaopatrzenie w wodę dla obszaru obję-
tego planem z istniejących (ø160) i projektowa-
nych sieci wodociągowych. 

2. Ustala się rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuŊ 
istniejących i projektowanych dróg publicznych. 

3. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej do-
puszcza się pobór wody z indywidualnych ňródeł. 

4. Sieci wodociągowe powinny spełniać wymagania 
przeciwpoŊarowe zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie przeciwpoŊarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg poŊarowych oraz wymagań dla hydran-
tów zgodnie z rozporządzeniem j/w. 

§ 26. Zasady odprowadzenia ņcieków sanitarnych i 
wód opadowych: 

1. Ustala się obowiązek odprowadzenia ņcieków 
sanitarnych do planowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywozem na 
oczyszczalnię ņcieków na podstawie umów indy-
widualnych. 

2. Ustala się zakaz odprowadzania ņcieków sanitar-
nych wprost do gruntu, wodnych cieków po-
wierzchniowych oraz rowów melioracyjnych. 

3. Wody opadowe i roztopowe z terenu MN/U naleŊy 
odprowadzić na teren własny działki, nie narusza-
jąc interesu osób trzecich, nie zmieniając stanu 
wód na gruncie, ani kierunku odpływu wody. 

4. Ustala się, Ŋe ņcieki technologiczne przed zrzutem 
do odbiornika wymagają oczyszczenia z zanie-
czyszczeń przemysłowych w urządzeniach oczysz-
czających znajdujących się w granicach działek, do 
których Inwestor posiada tytuł prawny, niezaleŊnie 
od dalszego sposobu oczyszczania. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 1PU stanowią-
cym potencjalne ňródło zanieczyszczeń dla wód 
powierzchniowych i podziemnych obowiązuje na-
kaz budowy urządzeń oczyszczających. Ņcieki 
opadowe pochodzące z zanieczyszczonych tere-
nów przemysłowych, oraz dróg i parkingów o 
trwałej nawierzchni mogą być wprowadzane do 
wód lub do ziemi po spełnieniu warunków okre-
ņlonych w przepisach odrębnych5). 

6. Dopuszcza się lokalizację lokalnych systemów 
oczyszczania ņcieków bytowo-gospodarczych na 
działkach o powierzchni minimum 2500m2 przy 
zachowaniu minimalnych odległoņci od ujęć wo-
dy, budynków mieszkalnych i granic działek okre-
ņlonych w przepisach odrębnych. Przed lokalizo-
waniem naleŊy wykonać badania hydrologiczne 
stwierdzające moŊliwoņć zastosowania tych sys-
temów (tj. dostateczna przepuszczalnoņć gruntów, 
poziom wód gruntowych poniŊej 1,5m). 

§ 27. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elek-
tryczną w oparciu o istniejącą sieć elektroenerge-
tyczną SN, zasilaną z GPZ Teresin, zgodnie z doce-
lowym zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na 
warunkach Zakładu Energetycznego. 

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

3. Dopuszcza się w przypadku zwiększonego poboru 
mocy, lokalizacji nowych stacji transformatoro-
wych bez koniecznoņci zmiany planu. 

4. Dopuszcza się przebudowę istniejących linii ener-
getycznych SN i NN w celu dostosowania do no-
wego układu funkcjonalno- komunikacyjnego. 

5. Dopuszcza się stosowanie alternatywnych ňródeł 
energii elektrycznej: np. generatorów prądu. 
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6. Ustala się, Ŋe dla projektowanych w terenie stacji 

transformatorowych naleŊy wydzielić działki o mi-
nimalnych wymiarach 6mx5m dla stacji budyn-
kowych a 3mx2m dla stacji słupowych. 

7. Ustala się, Ŋe szafki elektroenergetyczne naleŊy 
umieszczać w ogrodzeniach i zapewniać do nich 
dostępnoņć od strony drogi. 

§ 28.1. Ustala się zasady i obsługę w zakresie tele-
komunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną 
sieć telekomunikacyjną. 

2. Dopuszcza się realizację sieci telekomunikacyj-
nych wzdłuŊ istniejących i projektowanych dróg, pod 
warunkiem zachowania przepisów odrębnych. 

3. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci te-
lekomunikacyjnych w celu dostosowania do nowego 
układu funkcjonalno- komunikacyjnego. 

§ 29. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

1. Ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz w oparciu 
o projektowaną sieć gazu przewodowego. 

2. Ustala się, Ŋe obszar planu winien być objęty za-
opatrzeniem w gaz w oparciu o budowę sieci 
ņredniego ciņnienia z zachowaniem obowiązują-
cych norm w zakresie prowadzenia i lokalizowania 
sieci i urządzeń. 

3. Ustala się, Ŋe szafki gazowe naleŊy umieszczać w 
ogrodzeniach i zapewniać do nich dostępnoņć od 
strony drogi. 

§ 30. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ňró-
deł ciepła z zastosowaniem m.in.: nieszkodliwych, 
ekologicznych czynników grzewczych (tj.: gaz, olej 
opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia 
słoneczna, odnawialne ňródła energii i inne), których 
eksploatacja powodująca wprowadzenie gazów lub 
pyłów do powietrza nie spowoduje obniŊenia stan-
dardów jakoņci powietrza poza terenem, do którego 
właņciciel instalacji posiada tytuł prawny. 

§ 31. Zasady usuwania odpadów: 

1. Ustala się zasadę wprowadzenia zorganizowane-
go systemu usuwania odpadów stałych i wywozu 
na gminne wysypisko ņmieci, na podstawie umów 

indywidualnych i zgodnie z przepisami odrębny-
mi5). 

2. Ustala się obowiązek realizacji systemu selektyw-
nej zbiórki odpadów w miejscu ich powstawania 
zgodnie z przepisami lokalnymi. 

3. Sposób zagospodarowania działki musi uwzględ-
niać zapewnienie terenu do czasowego groma-
dzenia odpadów przed ich wywozem w sposób 
nie zagraŊający zanieczyszczeniem: powietrza, 
wód i gruntu poprzez pylenie, emisje gazów i od-
cieki. 

§ 32. Ustalenia ogólne: 

1. Sieci infrastruktury technicznej wszystkich me-
diów naleŊy lokalizować na terenach komunikacji z 
zachowaniem wzajemnych odległoņci wynikają-
cych z przepisów odrębnych. 

2. W technicznie uzasadnionych przypadkach do-
puszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej poza terenem komunikacji w oparciu o 
przepisy odrębne. 

3. Odległoņci zabudowy od wszelkich istniejących 
sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych regu-
lują przepisy odrębne. 

Rozdział 9 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów 

§ 33. Ustala się Ŋe tereny, których przeznaczenie 
zostało zmienione planem, mogą być uŊytkowane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowa-
nia zgodnie z ustaleniami niniejszego planu 

Rozdział 10 
Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

uchwaleniem planu: 

§ 34.1. dla terenów o symbolach PU – w wysoko-
ņci 30%. 

2. dla terenów o symbolach MN/U – w wysokoņci 
10%. 

3. dla pozostałych terenów nie pobiera się. 

 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 35. 
 

Oznaczenie terenu 1PU 

Powierzchnia 5,39 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podsta-
wowe 

 
 

Przeznaczenie  
uzupełniające 

Teren produkcyjno-usługowy 
- teren obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy usługowej, zamieszkania zbiorowego, 
gastronomii z wyłączeniem usług oņwiaty i ochrony zdrowia oraz opieki społecznej.  
Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych i obiektów ochrony przeciwpo-
Ŋarowej i ochrony ņrodowiska. 
Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopusz-
czalne 

- dopuszcza się usługi wspomagające transport w zakresie obsługi i napraw samochodów - 
budynki naleŊy lokalizować w oddaleniu od zachodniej granicy opracowania. 
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2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady  
zagospodarowania 

- rozbudowa i budowa budynków,  
- w przypadku lokalizacji obiektów produkcyjno- usługowych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej lub zagrodowej, naleŊy na terenie przewidzieć zielone ekrany z dwóch szpalerów 
drzew i krzewów oraz zachować na granicy z istniejącą zabudową dopuszczalne standardy 
jakoņci ņrodowiska ustalone dla zabudowy mieszkaniowej. 

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

a) Linie zabudowy nieprze-
kraczalne 

- 10.0m od linii rozgraniczającej teren drogi 1KDD,  
- 10.0m od linii rozgraniczającej teren poszerzenia drogi gminnej 2KDD i dalej od drogi gminnej 
znajdującej się poza planem, 
- 10.0m od zachodniej granicy planu oraz od terenu 1MN/U, 

- 25.0m od ul. Sochaczewskiej znajdującej się po za granica planu, 
- 8.0m od granicy działki o nr ewid. 12, znajdującej się po za granicą planu, a 32.0m od ul. So-
chaczewskiej, 
- 6.0m od dróg wewnętrznych niewyznaczonych rysunkiem planu,  
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
parkingów. 

b) Parametry zabudowy 
działki 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niŊ 50%,  
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 20% pow. działki, 
- intensywnoņć zabudowy – do 1.0. 

c) Wysokoņć budynków - maksymalna wysokoņć budynków produkcyjno- usługowych–25.0m, 

- maksymalna wysokoņć budynków biurowo- administracyjnych– 4 kondygnacje nadziemne, 
- maksymalna wysokoņć poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu, 
- naleŊy zapewnić dostępnoņć dla osób niepełnosprawnych. 

d) Kształt dachów - dachy płaskie lub wielospadowe do 40o 

e) Kolorystyka  Zgodnie z § 12. 

f) Ogrodzenia  Zgodnie z § 13. 

3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoņci 

a) zasady i warunki podzia-
łów 

- dopuszcza się podział nieruchomoņci pod warunkiem zachowania wartoņci uŊytkowych częņci 
powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okreņlo-
nych planem, 

- kaŊda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpoņredni dostęp do drogi publicznej lub 
wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszej szerokoņci frontu i mniejszej powierzchni niŊ 
podana poniŊej w przypadku gdy taka działka ma słuŊyć powiększeniu działki sąsiedniej,  
- za dostęp do drogi publicznej uwaŊa się równieŊ wydzielenie drogi wewnętrznej lub dojazdu o 
parametrach okreņlonych niniejszą uchwałą. 

b) minimalne  
powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

5 000m2 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb 
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i dróg. 

c) minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

45m. 

d) kąt połoŊenia działek w 
stosunku do pasa dro-
gowego 

90º ±20º. 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoņci 

a) minimalne  
powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

5 000m2 

b) minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

45m. 

c) kąt połoŊenia działek w 
stosunku do pasa dro-
gowego 

90º ±20º. 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi gminnej nr 380806W znajdującej się poza granicami 
planu, której poszerzenie znajduje się w planie i jest oznaczone symbolem 2KDD lub przez 
dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu. 

b) Parkingi W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazuje się organizację niezbędnych 
miejsc parkingowych:  

- dla samochodów osobowych 2 miejsca na 100m2 powierzchni uŊytkowej budynków usługowo- 
biurowych, 
- dla samochodów cięŊarowych 1 miejsce na 1000m2 powierzchni uŊytkowej magazynów. 
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§ 36. 
 

Oznaczenie terenu  1MN/U 

Powierzchnia  0,11 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie  
podstawowe 

 
przeznaczenie  
uzupełniające 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej 
 
 

- budynki gospodarcze i garaŊowe na samochody osobowe, 
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony ņrodowiska dla potrzeb działki lub 
potrzeb lokalnych, 

- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 
2) przeznaczenie dopusz-

czalne 
usługi uŊytecznoņci publicznej i zamieszkania zbiorowego w interpretacji przepisów odrębnych, 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady  
zagospodarowania  

zachowanie, rozbudowa i budowa budynków budynki usługowe mogą być lokalizowane jako 
budynki, wolnostojące lub mogą być połączone z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

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

a) linie zabudowy nieprze-
kraczalne 

- zgodnie z rysunkiem planu 

- 5.0m od dróg wewnętrznych nie wyznaczonych rysunkiem planu,  
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
parkingów. 

b) parametry zabudowy 
działki 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40% powierzchni działki, 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 50% pow. działki, 
- intensywnoņć zabudowy – do 0.45. 

c) wysokoņć budynków - mieszkalnych jednorodzinnych: 
maksymalna iloņć kondygnacji nadziemnych– 2 w tym poddasze uŊytkowe wliczone jako kondy-
gnacja; 
maksymalna wysokoņć, mierzona od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku do 
najwyŊszego punktu dachu – 10m; 
maksymalna wysokoņć poziomu posadzki parteru w stosunku do poziomu terenu przy głównym 
wejņciu do budynku – 0,80 m, w przypadku podpiwniczenia – 1,20m. 
- usługowych: 
maksymalna iloņć kondygnacji nadziemnych – 1; 
maksymalna wysokoņć, mierzona od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku do 
najwyŊszego punktu kalenicy – 6.0m; 
maksymalna wysokoņć poziomu posadzki parteru - 0.3m w stosunku do poziomu terenu.  
- garaŊowych i gospodarczych: 
maksymalna iloņć kondygnacji nadziemnych - 1;  
maksymalna wysokoņć, mierzona od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku do 
najwyŊszego punktu kalenicy – 6m; 
maksymalna wysokoņć poziomu posadzki parteru - 0.3m w stosunku do poziomu terenu. 

d) kształt dachów - mieszkalnych jednorodzinnych: 
dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych połaci dachowych; nachylenie 
połaci dachowych 15º - 40º; 
dopuszcza się dachy mansardowe. 
- usługowych: 
dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych połaci dachowych; nachylenie 
połaci dachowych 15º - 40º. 
- gospodarczych i garaŊy oraz usługowych wolnostojących 
dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych połaci dachowych; nachylenie 
połaci dachowych 15º - 40º, 
dopuszcza się dachy mansardowe. 

e) Kolorystyka  Zgodnie z § 12. 

f) Ogrodzenia  Zgodnie z § 13. 

3) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu  
Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi gminnej, znajdujących się poza granicami planu oraz 
dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc parkingowych dla samochodu 
osobowego na własnej działce, oraz w przypadku zaistnienia usług na kaŊde 100 m2 powierzchni 
uŊytkowej budynku usługowego 2 miejsca postojowe. 
Maksymalna iloņć stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w budynku  
garaŊowym- 2. 
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§ 37. 
 
1. Oznaczenie terenu 1E 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie  
podstawowe 

Teren infrastruktury technicznej- stacja transformatorowa 15kV. 

2) Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 

a) zakaz zabudowy nie związanej z obsługą terenu. 

b) - ustala się, Ŋe dla projektowanych w terenie stacji transformatorowych słupowych, 15/0,4 kV naleŊy wydzielić działki o 
minimalnych wymiarach 3mx2m, 

- ustala się, Ŋe zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie powoduje koniecznoņci zmiany planu. 

 
§ 38. 

 
Oznaczenie terenu  1KDD – 2KDD 

1.  Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie 
 podstawowe  

Tereny komunikacji- tereny częņci dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej. 

2. Zasady  
zagospodarowania 

 

1) Ogólne zasady  
zagospodarowania 

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

2) szerokoņć dróg  
publicznych w liniach 
rozgraniczających 

1KDD- łączna szerokoņć drogi 15.0m, wyznaczona przez osiowe poszerzenie istniejącej drogi, w 
granicy planu poszerzenie o szerokoņci 6.0m,  
2KDD- łączna szerokoņć drogi 15.0m, w granicy planu poszerzenie o szerokoņci zmiennej zgod-
nie z rysunkiem planu. 

 
Dział III 

Rozdział 1 
Przepisy końcowe 

§ 39. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze zgodnie z ustawą o ochronie gruntów 
rolnych i leņnych została dokonana w obowiązują-
cych miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. 

§ 40. Tracą moc uchwały: 

- nr VI/47/2003 z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Teresin w odnie-
sieniu do działki nr ewid. 11/2 oraz częņci działki nr 
ewid. 11/1 obręb Paprotnia, 

- nr III/10/98 z dnia 11 grudnia 1998r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Teresin w odnie-
sieniu do fragmentu działki nr ewid. 13, obręb Pa-
protnia, 

- nr XXV/169/08 z dnia 26 listopada 2008r. w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Teresin w odniesieniu 
do fragmentu działki nr ewid. 13, obręb Paprotnia. 

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Teresin. 

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

§ 43. Uchwała podlega publikacji na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Teresin. 

 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. 

2) ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

5) Ustawa o odpadach. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/80/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 16 wrzeņnia 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego częņć obrębu geodezyjnego Paprotnia 
 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego częņć obrębu 
geodezyjnego Paprotnia, w wyznaczonych terminach:  

- do dnia 22 kwietnia 2011r., została złoŊona jedna uwaga uwzględniona przez Wójta Gminy Teresin;  

- do dnia 22 czerwca 2011r., nie zostały zgłoszone uwagi. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Teresin: 
Bogdan Linard 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/80/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 16 wrzeņnia 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego częņć obrębu geodezyjnego 
Paprotnia naleŊących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

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

1. Drogi publiczne 

1) Koszty realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych dotyczą terenu przeznaczonego pod projektowane 
drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD i 2KDD; 

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

3) Wykup terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji dotyczących dróg publicznych wymienionych w 
pkt. 1, odbywać się będzie równolegle wraz z podziałami nieruchomoņci dokonywanymi na wniosek właņci-
cieli nieruchomoņci, kosztem których ma zostać wydzielony teren pod drogę – zgodnie z ustawą o gospodar-
ce nieruchomoņciami oraz ustaleniami indywidualnymi pomiędzy właņcicielami a Gminą. 

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

5) Ņrodki finansowe na budowę dróg pochodzić będą z budŊetu gminy, funduszy unijnych oraz partycypacji 
właņcicieli gruntów. 

2. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

1) Sieć wodociągowa – teren objęty niniejszym planem miejscowym posiada istniejącą sieć wodociągową 
przeprowadzoną w częņci wschodniej (w terenie działki nr ewid. 13). Sieć wodociągowa biegnie w drodze 
gminnej – dz. nr ewid. 9 w obrębie Paprotnia – zlokalizowanej poza obszarem planu. Niniejszy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego ustala rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuŊ istniejących i projek-
towanych dróg publicznych. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę 
z indywidualnych ňródeł. 

2) Sieć kanalizacji sanitarnej – w obszarze objętym planem nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej. Obecnie 
częņć obszaru objętego planem miejscowym połoŊona jest w obrębie aglomeracji w rozumieniu art. 43 „Pra-
wo wodne”. Plan ustala obowiązek odprowadzenia ņcieków sanitarnych do planowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na oczyszczalnię ņcie-
ków na podstawie umów indywidualnych. Dopuszcza się lokalizowanie lokalnych systemów oczyszczania 
ņcieków bytowo-gospodarczych na działkach o powierzchni min. 2500 m2 przy zachowaniu minimalnych od-
ległoņci od ujęć wody, budynków mieszkalnych i granic działek okreņlonych w przepisach odrębnych. 
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3. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne i gazowe 

1) W obszarze niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się istniejące sieci 
elektroenergetyczne NN, SN. Plan miejscowy ustala zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istnieją-
cą sieć elektroenergetyczną SN. 

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

3) Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego, w zakresie zaopatrzenia w energię i pali-
wa gazowe, naleŊy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oņwietlenia dróg publicz-
nych. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
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UCHWAŁA Nr XIV.69.2011 

RADY GMINY JASIENIEC 

 z dnia 8 grudnia 2011 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku 
z art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 
dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 1997r. Nr 
85, poz. 539 ze zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 25 paňdziernika 1991r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 
2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Gminy Jasieniec 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Jasieńcu, w brzmieniu okreņlonym w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/35/08 Rady Gminy 
Jasieniec z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie nadania 
Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012r. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady: 

mgr inż. Grzegorz Osiński 
 
 

Załącznik 
do uchwały nr XIV.69.2011 

Rady Gminy Jasieniec 
z dnia 8 grudnia 2011r. 

 
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASIEŃCU 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu zwana dalej 
„Biblioteką” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach 
(Dz.U. Nr 85, poz. 539 z póňniejszymi zmianami); 

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, 
poz. 1591 z póňniejszymi zmianami); 

3. Ustawy z dnia 25 paňdziernika 1991r. o organizo-
waniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (tekst 
jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z póňniej-
szymi zmianami); 

4. Niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Biblioteka jest samorządową jednostką organiza-
cyjną działającą w formie samodzielnej instytucji 
kultury, dla której organizatorem jest Gmina Ja-
sieniec, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultu-
ry prowadzonego przez Organizatora i posiada 
osobowoņć prawną. 

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej. 

§ 3. 

Siedziba Biblioteki znajduje się pod adresem: 05-604 
Jasieniec, ul. Warecka 42, a terenem jej działalnoņci 
jest Gmina Jasieniec. 


