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UCHWAŁA Nr V/18/2011 

RADY GMINY TERESIN 

 z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 

obejmującego część obrębu ewidencyjnego Paprotnia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami) oraz uchwały nr XXXII/216/09 Rady 
Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009 w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmujņcego częśń obrębu ewidencyjnego Pa-
protnia, stwierdzajņc şe niniejszy plan jest zgodny 
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Teresin” 
(uchwała nr II/01/06 Rady Gminy Teresin z dnia 21 
lutego 2006r.) Rada Gminy Teresin uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Teresin obejmujņcy 
częśń obrębu ewidencyjnego Paprotnia obejmujņ-
cy działki o nr ew. 29/1, 44/1 i 44/2, zwany dalej 
planem, na obszarze i w brzmieniu określonym 
niniejszņ uchwałņ. 

§ 2.1. Plan obejmuje cześń obrębu ewidencyj-
nego Paprotnia obejmujņcy działki o nr ew. 29/1, 
44/1 i 44/2, połoşone w północnej części gminy 
Teresin, w sņsiedztwie drogi krajowej nr 2 o łņcz-
nej powierzchni 12.05ha. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone 
sņ symbolem graficznym na rysunku planu spo-
rzņdzonym w skali 1:1000 stanowiņcym załņcznik 
nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiony niniejszņ uchwałņ; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 będņcy integralnņ 
częściņ niniejszej uchwały stanowiņcy załņcznik 
nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w ni-
niejszej uchwale do terenu objętego granicami 
planu przy uşyciu oznaczeń zastosowanych i 
opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne będņce ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objętego planem, 

- linie rozgraniczajņce tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach za-
gospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – określone sym-
bolem literowym i cyfrowym; 

b) pozostałe oznaczenia graficzne majņ charak-
ter informacji, uzupełnienia oraz propozycji i 
nie stanowiņ ustaleń planu miejscowego, 

c) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Teresin przyjętego uchwałņ nr II/1/06 Rady 
Gminy Teresin z dnia 21 luty 2006r. w spra-
wie uchwalenia studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Teresin wraz z określeniem granic 
obszaru objętego niniejszym planem. 

2. Integralnņ częściņ niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będņce załņcznikiem nr 2 dotyczņce 
sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu 
zgłoszonych w czasie wyłoşenia projektu planu do 
publicznego wglņdu. 

3. Integralnņ częściņ niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będņce załņcznikiem nr 3 dotyczņce 
sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasad ich finansowania, które 
naleşņ do zadań własnych Gminy. 

§ 4.1. Plan sporzņdza się w zakresie zgodnym z 
ustawņ. 

2. W planie nie występujņ: 

1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) Tereny lub obiekty podlegajņce ochronie, usta-
lonej na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym tereny naraşone na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroşenie osuwaniem się mas 
ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Teresin dla części obrębu ewidencyjnego 
Paprotnia; 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie zasadniczej w 
skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 (gra-
ficzny) do niniejszej uchwały; 
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3) uchwale – naleşy przez to rozumień niniejszņ 

uchwałę Rady Gminy, o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej; 

4) ustawie – naleşy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z tre-
ści przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mień przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

6) obszarze – naleşy przez to rozumień obszar 
objęty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

7) terenie – naleşy przez to rozumień częśń ob-
szaru planu wyznaczonņ na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi o określonym prze-
znaczeniu, sposobie uşytkowania lub odręb-
nych zasadach zagospodarowania, oznaczonņ 
na rysunku planu numerem i symbolem lite-
rowym; 

8) linii rozgraniczajņcej – naleşy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar planu 
na tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumień wyznaczonņ na rysunku 
planu lub ustalonņ linię określajņcņ najmniej-
szņ dopuszczalnņ odległośń budynku od linii 
rozgraniczajņcej drogi, od innych obiektów 
lub granic działki; poza nieprzekraczalne linie 
zabudowy mogņ wystawań elementy budyn-
ków wymienione w przepisach ogólnych; 

10) przeznaczenie podstawowe – częśń przezna-
czenia terenu, która powinna dominowań w 
danym terenie lub obszarze w sposób okre-
ślony ustaleniami planu; 

11) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niş podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób określony w 
ustaleniach planu, lokalizowane na zasadzie 
braku konfliktu z przeznaczeniem podstawo-
wym wynikajņcym z ich sņsiedztwa; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym – przeznaczenie 
terenu i zwiņzany z nim sposób zagospoda-
rowania dopuszczone na wyodrębnionym te-
renie, przy czym warunki tego dopuszczenia 
określa niniejsza uchwała; 

13) maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumień maksymalnņ wysokośń li-
czonņ od poziomu terenu przy wejściu głów-
nym budynku do wysokości głównej kalenicy 
lub najwyşszego punktu dachu; 

14) froncie działki – częśń działki budowlanej przy-
ległej do drogi publicznej lub drogi we-

wnętrznej, z której odbywa się zjazd na dział-
kę; 

15) maksymalnej intensywności zabudowy - nie-
przekraczalna wartośń stosunku sumy po-
wierzchni liczonej w obrysie murów ze-
wnętrznych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków, do powierzchni 
działki; 

16) maksymalnej wielkości powierzchni zabudo-
wy - nieprzekraczalna wartośń stosunku sumy 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
do powierzchni działki określona w %; 

17) powierzchnia biologicznie czynna - stosunek 
powierzchni terenu biologicznie czynnego do 
powierzchni działki budowlanej; 

18) drogach wewnętrznych – naleşy przez to ro-
zumień wydzielonņ z terenu działkę, która na 
zasadach określonych w przepisach odręb-
nych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla po-
zostałych działek do niej przylegajņcych; 

19) osiowym poszerzeniu drogi – obustronne 
poszerzenie istniejņcej drogi do szerokości w 
liniach rozgraniczajņcych podanej w planie 
wzdłuş osi symetrii istniejņcej drogi; 

20) obszar ograniczonego zagospodarowania – 
teren połoşony w sņsiedztwie np.: linii śred-
niego napięcia, linii wysokiego napięcia, ma-
gistral gazowych w którym zagospodarowa-
nie podlega ograniczeniom wynikajņcym z 
Polskich Norm i przepisów odrębnych; 

21) dopuszcza się – naleşy przez to rozumień moş-
liwośń działań lub sposobów zagospodaro-
wania terenu określonych w ustaleniach pla-
nu, lecz nie uznanych za optymalne. 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych w 
planie i nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale 
naleşy stosowań definicje zgodne z obowiņzujņ-
cymi przepisami i aktami prawnymi. 

§ 6.1. Informacje dotyczņce konstrukcji planu. 

1) Przepisy ogólne obowiņzujņ na całym obszarze 
objętym planem, przepisy szczegółowe obo-
wiņzujņ dla poszczególnych terenów oznaczo-
nych symbolem cyfrowym i literowym; 

2) Dla kaşdego terenu o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania i zabu-
dowy zapisano przepisy szczegółowe. 

§ 7.1. Plan wyznacza tereny o róşnym przezna-
czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania 
określone odpowiednim symbolem literowym i 
numerem wyróşniajņcym je spośród innych tere-
nów. 

2. Linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia określono na rysunku planu stanowiņcym za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się 
przeznaczenie podstawowe i uzupełniajņce oraz 
dla niektórych terenów przeznaczenie dopuszczal-
ne i warunki jego dopuszczenia. 

4. Tereny, mogņ byń w całości wykorzystane na 
cele zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem 
lub na cele przeznaczenia podstawowego i do-
puszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych 
przepisach planu.  

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenu 

§ 8.1. Plan wyznacza tereny o następujņcym 
przeznaczeniu podstawowym: 

 
1U- 4U tereny zabudowy usługowej, 
1PU- 2PU tereny obiektów produkcyjno- usługowych, 
1WS teren wód powierzchniowych, 
1KDD- 5KDD tereny komunikacji- tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej. 
 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 9.1. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej: 

1) Plan przyjmuje następujņce zasady struktury 
funkcjonalno – przestrzennej: 

a) tereny obiektów produkcyjno- usługowych i 
zabudowy usługowej, wyznaczone planem, 
sņ kontynuacjņ istniejņcej zabudowy zlokali-
zowanej wzdłuş drogi krajowej nr 2 (ul. So-
chaczewska), 

b) tereny te, sņ częściņ duşej strefy rozwoju ak-
tywności funkcji gospodarczych w tym 
obiektów produkcyjno- usługowych i usłu-
gowych, wyznaczonej w studium, 

c) obszar rozwoju wielofunkcyjnego w kierun-
ku aktywności funkcji gospodarczych rozciņ-
ga się na zachód od terenów mieszkaniowo 
usługowych zlokalizowanych wzdłuş drogi 
krajowej nr 2 aş do północno-zachodniej 
granicy gminy; 

2) Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego sņ ustalenia planu zawarte 
w niniejszej uchwale Rady Gminy Teresin; 

3) Ustalenia planu regulujņ wszystkie rodzaje dzia-
łań inwestycyjnych realizowanych na obszarze 
objętym planem, oraz określajņ zasady wza-
jemnych powiņzań funkcjonalnych i przestrzen-
nych przy uwzględnieniu uwarunkowań środo-
wiska i istniejņcego zainwestowania oraz wy-
mogów zawartych w odrębnych przepisach; 

4) Zagospodarowanie terenu winno spełniań 
obowiņzujņce normy i przepisy odrębne; 

5) Szczegółowe ustalenia dotyczņce kształtowania 
ładu przestrzennego na poszczególnych tere-
nach sņ określone w Dziale II niniejszej uchwa-
ły. 

§ 10.1. Zasady ustalania połoşenia linii rozgra-
niczajņcych: 

1) Ustala się, şe linie rozgraniczajņce tereny dróg 
publicznych o szerokości podanej w planie sņ 
wyznaczone następujņco: 

a) dla terenów nowoprojektowanych dróg linie 
rozgraniczajņce zostały wyznaczone zgodnie 
z rysunkiem planu o szerokości opisanej na 
rysunku i w § 38 niniejszej uchwały; 

2) Ustala się, iş linie rozgraniczajņce tereny U, PU, 
WS wyznacza rysunek planu. 

§ 11.1. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako nie-
przekraczalne od strony dróg, terenu 1WS i te-
renów przyległych do planu oraz zwymiarowa-
ne na rysunku planu; 

2) Ustala się, şe wyznaczone w planie linie zabu-
dowy sņ liniami nieprzekraczalnymi dla budyn-
ków i wszystkich ich elementów; 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek naleşy wyznaczań 
zgodnie z przepisami odrębnymi1); 

4) Dla terenów oznaczonych symbolami PU i U 
dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy 
obiektów małej architektury, budynków por-
tierni oraz obiektów infrastruktury technicznej; 

5) Dopuszcza się zachowanie istniejņcej zabudowy 
zlokalizowanej w sposób niezgodny z liniami 
zabudowy określonymi w niniejszym planie do 
czasu technicznego zuşycia obiektów, z zaka-
zem rozbudowy niezgodnej z ustaleniami pla-
nu; 

6) Ustala się zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, za wyjņtkiem sieci i urzņdzeń infrastruktu-
ry technicznej, w pasie terenu zawartym po-
między określonymi planem – liniņ zabudowy i 
liniņ rozgraniczajņcņ drogi. 

§ 12.1. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Kolorystyka elewacji budynków mieszkalnych, 
usługowych i produkcyjnych w kolorach paste-
lowych, z wykluczeniem kolorów bardzo ja-
skrawych na duşych powierzchniach elewacji. 
Dla terenów usługowych i produkcyjnych moş-
liwośń zastosowania kolorystyki w bardziej in-
tensywnych kolorach; 

2) W przypadku rozbudowy budynków istniejņ-
cych kņt nachylenia połaci dachu w nawiņzaniu 
do istniejņcego spadku; 
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3) Forma budynków na terenach produkcyjnych i 

usług winna byń zaprojektowana w stylu 
współczesnym z wykorzystaniem na elewacjach 
np.: okładzin z naturalnych materiałów min.: 
cegły, kamienia. 

§ 13.1. Zasady sytuowania ogrodzeń: 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleşy lokalizowań 
w ustalonej linii rozgraniczajņcej; 

2) Ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń beto-
nowych z elementów prefabrykowanych od 
strony dróg; 

3) W terenach PU dopuszcza się lokalizowanie 
ogrodzeń murowanych pełnych lub z elemen-
tów prefabrykowanych; 

4) Istniejņce ogrodzenia, zlokalizowane niezgodnie 
z liniņ rozgraniczajņcņ, mogņ byń uşytkowane w 
dotychczasowej lokalizacji, z prawem do ich za-
chowania, z wyłņczeniem modernizacji, prze-
budowy i odbudowy; 

5) Od strony dróg obowiņzuje zakaz wykonywania 
ogrodzeń o wysokości powyşej 1.8m. 

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 nieru-
chomości. 

2. Zasady scalania i podziału oraz podziału nie-
ruchomości zostały określone dla poszczególnych 
terenów o róşnym przeznaczeniu lub róşnych za-
sadach 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 
zawsze znaczņco oddziaływujņcych na środowisko 
w rozumieniu art. 59 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 paŝ-
dziernika 2008r.- (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z póŝn. 
zm.). 

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

1) przedsięwzięń zaliczanych do celów publicz-
nych w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami takich jak drogi i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej; 

2) inwestycji celu publicznego z zakresu łņczności 
publicznej, której lokalizacja winna byń zgodna 
z przepisami odrębnymi2). 

§ 16. Ustala się, şe realizacja niezbędnych ele-
mentów infrastruktury technicznej lub urzņdzeń 
ochrony środowiska zapewniajņcych ochronę gle-
by, wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
powietrza powinna następowań równocześnie lub 
wyprzedzajņco w stosunku do realizacji inwestycji i 
urzņdzeń na terenach objętych planem. 

§ 17.1. W zakresie wód podziemnych i po-
wierzchniowych: 

1) Ustala się, şe wszelkie prace melioracyjne oraz 
prace ziemne zwiņzane z przekształceniem 
układu hydrogeograficznego, w tym równieş 
sypanie wałów, przekształcenie poziomu terenu 
mogņce naruszyń spływ powierzchniowy wody 
i stosunki wodne wymagajņ uzgodnienia na 
warunkach zgodnych z przepisami Prawa Wod-
nego i kaşdorazowo zgłoszenia do ewidencji 
odpowiedniego zarzņdu melioracji i urzņdzeń 
wodnych; 

2) Ustala się zasadę przebudowy istniejņcego 
systemu drenarskiego zapewniajņcņ nie pogor-
szenie i nie zakłócenie spływu wód podziem-
nych i powierzchniowych na przedmiotowych 
działkach i na terenach sņsiednich. 

§ 18.1. W zakresie ochrony powietrza: 

1) Ustala się, şe prowadzenie działalności powo-
dujņcej wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych nie powinno powodo-
wań przekroczenia standardów jakości środo-
wiska poza granicami terenu, do którego pro-
wadzņcy działalnośń posiada tytuł prawny oraz 
nie moşe przekraczań na tej granicy norm do-
puszczalnych dla terenów sņsiednich; 

2) Zaleca się wykorzystanie jako czynników 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, energii 
słonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych 
ekologicznie czystych odnawialnych ŝródeł 
energii. 

§ 19.1. Ochrona i wzbogacanie lokalnych war-
tości środowiskowych, przyrodniczych i krajobra-
zowych: 

1) Ustala się ochronę wartościowego drzewosta-
nu poprzez jego zachowanie; 

2) Ustala się wprowadzenie na całym obszarze 
zieleni towarzyszņcej, którņ naleşy lokalizowań 
w szczególności wokół budynków, placów ma-
newrowych, wzdłuş chodników; 

3) Ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w 
pasie terenu od strony drogi krajowej nr 2  
(ul. Sochaczewska); 

4) Ustala się wprowadzenie na terenie PU zieleni 
izolacyjnej w postaci dwóch szpalerów drzew i 
jednego szpaleru krzewów od strony terenów 
znajdujņcych się poza planem, a przeznaczo-
nych w obowiņzujņcym planie pod zabudowę 
usługowņ z dopuszczeniem zabudowy jednoro-
dzinnej i zabudowę mieszkaniowņ z dopuszcze-
niem usług; 

5) Ustala się zakaz umieszczania wolnostojņcych 
nośników reklamowych o powierzchni większej 
niş 3m2; 

6) Wielkości minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej sņ wyznaczone i 
określone w Dziale II; 

7) Wielkości maksymalnej powierzchni zabudowy 
sņ wyznaczone i określone w Dziale II. 
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§ 20.1. W zakresie ochrony przed hałasem: 
1) Wynikajņca z działalności obiektów usługowych 

uciņşliwośń akustyczna winna zamykań się w 
granicach terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. Ochrona przed hałasem powinna 
polegań na stosowaniu właściwych rozwiņzań 
technicznych zapewniajņcych właściwe warunki 
akustyczne w budynkach sņsiednich i na dział-
kach sņsiednich, zgodnie z normami Prawa 
Ochrony Środowiska i Rozporzņdzeniem Mini-
stra Środowiska w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku. 
§ 21.1. W zakresie gospodarki odpadami: 

Ustala się, şe wytwórca odpadów zobowiņzany 
jest do: 
1) Postępowania z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami i wyma-
ganiami ochrony środowiska oraz lokalnymi 
przepisami i programami dotyczņcymi gospo-
darki odpadami; 

2) 2) Magazynowania odpadów w sposób selek-
tywny i bezpieczny dla środowiska w miejscu 
ich powstawania - na terenie działki naleşy wy-
znaczyń miejsce do selektywnego składowania 
odpadów. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
§ 22. Na terenie objętym planem nie występujņ 

obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków 
lub będņce pod ochronņ konserwatorskņ i inne 
obiekty uznane za dobra kultury współczesnej (w 
rozumieniu przepisów odrębnych3)). 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 23.1. Obiekty budowlane w sņsiedztwie linii 
energetycznych (w obszarze ograniczonego zago-
spodarowania) naleşy projektowań, realizowań 
oraz uşytkowań zachowujņc przepisy bezpieczeń-
stwa, Polskie Normy i inne przepisy odrębne4). 

2. Dla terenów połoşonych w obszarze zmelio-
rowanym zabudowa terenu jest dopuszczona po 
dokonaniu zmian w drenowaniu z zachowaniem 
przepisów prawa wodnego i zgłoszeniu ich w In-
spektoracie Wojewódzkiego Zarzņdu Melioracji i 
Urzņdzeń Wodnych. 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 24.1. Określenie układu komunikacyjnego 
wraz z parametrami oraz klasyfikacjņ dróg: 
1) Ustala się obsługę bezpośredniņ obszaru obję-

tego planem poprzez układ istniejņcych i pro-
jektowanych dróg; 

2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera się o: 
a) istniejņcņ drogę krajowņ nr 2 (ul. Socha-

czewska) znajdujņcņ się poza granicami pla-
nu, 

b) drogi KDD wyznaczone ustaleniami niniej-
szego planu; 

3) Ustala się, şe do obsługi terenów 1PU, 2PU, 1U, 
2U, 3U moşna wyznaczyń drogi wewnętrzne i 
dojazdy o szerokości minimum 10.0m; 

4) Ustala się, şe do obsługi terenu 4U moşna wy-
znaczyń drogi wewnętrzne i dojazdy o szeroko-
ści minimum 8.0m; 

5) Drogi wewnętrzne winny mień połņczenie z 
dwoma drogami publicznymi, w przypadku 
braku drugiego połņczenia z drogņ publicznņ 
naleşy na drodze wewnętrznej wydzieliń plac do 
zawracania o minimalnych szerokościach  
12,5 m x 12,5m; 

6) Przy skrzyşowaniach dróg naleşy stosowań 
naroşne ścięcia dróg w liniach rozgraniczajņ-
cych zgodnie z rysunkiem planu i przepisami 
odrębnymi5). 
2. Określenie warunków powiņzań układu ko-

munikacyjnego z układem zewnętrznym: 
1) Ustala się, şe w kierunku południowym obszar 

planu powiņzany jest z drogņ krajowņ nr 2 a w 
kierunku północnym (gmina Kampinos) z istnie-
jņcymi drogami gminnymi. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 25.1. Zasady zaopatrzenia w wodę: 
1) Ustala się zaopatrzenie w wodę dla obszaru 

objętego planem z istniejņcych ( ø 160) i projek-
towanych sieci wodociņgowych; 

2) Ustala się rozbudowę sieci wodociņgowej 
wzdłuş istniejņcych i projektowanych dróg pu-
blicznych; 

3) Do czasu wybudowania sieci wodociņgowej 
dopuszcza się pobór wody z indywidualnych 
ŝródeł; 

4) Sieci wodociņgowe powinny spełniań wyma-
gania przeciwpoşarowe zgodnie z rozporzņdze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w sprawie przeciwpoşarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg poşarowych z dnia 24 
lipca 2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) oraz wy-
magań dla hydrantów zgodnie z § 10 rozporzņ-
dzenia j/w. 
§ 26.1. Zasady odprowadzenia ścieków sanitar-

nych i wód opadowych: 
1) Ustala się obowiņzek odprowadzenia ścieków 

sanitarnych do planowanej sieci kanalizacji sa-
nitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywozem na 
oczyszczalnię ścieków na podstawie umów in-
dywidualnych; 

2) Ustala się, şe ścieki technologiczne przed zrzu-
tem do odbiornika wymagajņ oczyszczenia z 
zanieczyszczeń w urzņdzeniach oczyszczajņcych 
znajdujņcych się w granicach działek, do któ-
rych Inwestor posiada tytuł prawny, niezaleşnie 
od dalszego sposobu oczyszczania; 
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3) Na terenach oznaczonych symbolem 1PU i 2PU 

stanowiņcych potencjalne ŝródło zanieczysz-
czeń dla wód powierzchniowych i podziemnych 
obowiņzuje nakaz budowy urzņdzeń oczyszcza-
jņcych. Ścieki opadowe pochodzņce z zanie-
czyszczonych terenów przemysłowych, oraz 
dróg i parkingów o trwałej nawierzchni mogņ 
byń wprowadzane do wód lub do ziemi po 
spełnieniu warunków określonych w przepisach 
odrębnych6); 

4) Dopuszcza się lokalizację lokalnych systemów 
oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych 
na działkach o powierzchni minimum 2000m2 
przy zachowaniu minimalnych odległości od 
ujęń wody, budynków mieszkalnych i granic 
działek określonych w przepisach odrębnych. 
§ 27.1. Zasady zaopatrzenia w energię elek-

trycznņ: 
1) Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elek-

trycznņ w oparciu o istniejņcņ sień elektroener-
getycznņ SN, zasilanņ z GPZ Teresin, zgodnie z 
docelowym zapotrzebowaniem; 

2) Ustala się budowę sieci SN, NN wzdłuş projek-
towanych i istniejņcych dróg; 

3) Dopuszcza się w przypadku zwiększonego po-
boru mocy, lokalizację nowych stacji transfor-
matorowych bez konieczności zmiany planu; 

4) Dopuszcza się przebudowę istniejņcych linii 
energetycznych SN i NN w celu dostosowania 
do nowego układu funkcjonalno - komunika-
cyjnego; 

5) Dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych 15/0,4kV dla których naleşy wydzieliń 
działki o minimalnych wymiarach 6mx5m dla 
stacji wnętrzowych a 3mx2m dla stacji słupo-
wych oraz w kaşdym przypadku naleşy zapew-
niń bezpośredni dojazd od drogi publicznej; 

6) Dopuszcza się stosowanie alternatywnych ŝró-
deł energii elektrycznej: np. generatorów prņdu; 

7) Ustala się, şe szafki elektroenergetycznych na-
leşy umieszczań w ogrodzeniach i zapewniań do 
nich dostępnośń od strony drogi. 
§ 28.1. Ustala się zasady i obsługę w zakresie 

telekomunikacji w oparciu o istniejņcņ i projekto-
wanņ sień telekomunikacyjnņ. 

2. Dopuszcza się realizację sieci telekomunika-
cyjnych wzdłuş istniejņcych i projektowanych 
dróg, pod warunkiem zachowania przepisów od-
rębnych. 

3. Dopuszcza się przebudowę istniejņcych sieci 
telekomunikacyjnych w celu dostosowania do 
nowego układu funkcjonalno - komunikacyjnego. 

§ 29.1. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 
1) Ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz w 

oparciu o projektowanņ sień gazu przewodo-
wego; 

2) Ustala się, şe obszar planu winien byń objęty 
zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowę sieci 

średniego ciśnienia z zachowaniem obowiņzu-
jņcych norm w zakresie prowadzenia i lokalizo-
wania sieci i urzņdzeń; 

3) Ustala się, şe szafki gazowe naleşy umieszczań 
w ogrodzeniach i zapewniań do nich dostęp-
nośń od strony drogi. 
§ 30. Ustala się zasady zaopatrzenia w ciepło z 

indywidualnych ŝródeł ciepła z zaleceniem stoso-
wania nieszkodliwych, ekologicznych czynników 
grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy niskosiar-
kowy, energia elektryczna, energia słoneczna, od-
nawialne ŝródła energii), których eksploatacja po-
wodujņca wprowadzenie gazów lub pyłów do po-
wietrza nie spowoduje przekroczenia standardów 
jakości powietrza poza terenem, do którego wła-
ściciel instalacji posiada tytuł prawny. 

§ 31.1. Ustala się zasady usuwania odpadów: 
1) Ustala się zasadę wprowadzenia zorganizowa-

nego systemu usuwania odpadów stałych i 
wywozu na składowisko odpadów, na podsta-
wie umów indywidualnych i zgodnie z przepi-
sami odrębnymi7); 

2) Ustala się obowiņzek realizacji systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów w miejscu ich powsta-
wania zgodnie z przepisami lokalnymi; 

3) Sposób zagospodarowania działki musi 
uwzględniań zapewnienie terenu do czasowego 
gromadzenia odpadów przed ich wywozem w 
sposób nie zagraşajņcy zanieczyszczeniem: po-
wietrza, wód i gruntu poprzez pylenie, emisje 
gazów i odcieki. 
§ 32.1. Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich me-
diów naleşy lokalizowań na terenach komunika-
cji z zachowaniem wzajemnych odległości wy-
nikajņcych z przepisów odrębnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej poza terenem komunikacji w opar-
ciu o przepisy odrębne; 

3) Odległości zabudowy od wszelkich istniejņcych 
sieci i urzņdzeń podziemnych i naziemnych re-
gulujņ przepisy odrębne. 

Rozdział 9 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów 

§ 33. Ustala się şe tereny, których przeznaczenie 
zostało zmienione planem, mogņ byń uşytkowane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

Rozdział 10 
§ 34. Określa się stawkę procentowņ słuşņcņ 

naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości uchwaleniem planu: 
1. dla terenów objętych planem o symbolu PU, 

U– w wysokości 30%. 
2. dla pozostałych terenów w wysokości 0%. 
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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, 2PU 

Powierzchnia 5,37 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe 
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny obiektów produkcyjno - usługowych; 
- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usłu-
gowej z wyłņczeniem usług oświaty i ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. 
- budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych i obiektów 
ochrony przeciwpoşarowej oraz ochrony środowiska, 
- tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów 
małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne - dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy do 
1000m2, 
- dopuszcza się usługi wspomagajņce transport w zakresie obsługi i napraw 
samochodów. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

- budowa budynków, 
- w przypadku lokalizacji obiektów produkcyjno - usługowych w sņsiedztwie 
istniejņcej zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, naleşy na terenie przewi-
dzień zielone ekrany z dwóch szpalerów drzew i krzewów oraz zachowań na 
granicy z istniejņcņ zabudowņ dopuszczalne standardy jakości środowiska 
ustalone dla zabudowy mieszkaniowej. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu(dla nowej zabudowy i istniejņ-
cej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 10.0m od linii rozgraniczajņcej teren drogi 1KDD,  
- 10.0m od linii rozgraniczajņcej teren drogi 4KDD,  
- 10.0m od zachodniej granicy planu,  
- od ul. Sochaczewskiej znajdujņcej się po za granicņ planu, linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- od linii rozgraniczajņcej teren drogi 5KDD zgodnie z rysunkiem planu, 
- 6.0 m od dróg wewnętrznych niewyznaczonych rysunkiem planu,  
- 5.0m od terenu 1WS, 
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczņ: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej,  
parkingów. 

b) Parametry zabudowy działki 
budowlanej 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - max 60%, 
 - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 20% pow. działki, 
- intensywnośń zabudowy – do 1.0. 

c) Wysokośń budynków - maksymalna wysokośń budynków 30.0 m, 
- maksymalna wysokośń poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do 
poziomu terenu,  
- naleşy zapewniń dostępnośń dla osób niepełnosprawnych. 

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

3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomości 
a) zasady i warunki podziałów - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości 

uşytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i wa-
runkami zagospodarowania określonych planem, 
- kaşda wydzielana działka musi mień zapewniony bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej,  
- za dostęp do drogi publicznej uwaşa się równieş wydzielenie drogi wewnętrz-
nej lub dojazdu o parametrach określonych niniejszņ uchwałņ. 

b) minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 5 000 m2, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urzņdzeń infrastruktury technicznej i dróg. 
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4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
a) minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek  
5 000 m2. 

b) minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek  

50 m. 

c) kņt połoşenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego  

90º ±20º. 

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

terenu 
Ustala się obsługę komunikacyjnņ z dróg gminnych 1KDD, 4KDD, 5KDD lub 
przez dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu. 
Ustala się zakaz lokalizowania bezpośrednich zjazdów z terenu 2PU na drogę 
krajowņ nr 2 (ul. Sochaczewska). 

b) Parkingi W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazuje się organizację 
niezbędnych miejsc parkingowych: 
 - dla samochodów osobowych 2 miejsca na 100m2 powierzchni uşytkowej 
budynków usługowo - biurowych, 
- dla samochodów cięşarowych 1 miejsce na 1000m2 powierzchni uşytkowej 
magazynów. 

 
§ 36. 

 
Oznaczenie terenu 1U, 2U, 3U 

Powierzchnia 3,98 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe 
Przeznaczenie uzupełniajņce 
 

Tereny zabudowy usługowej  
w tym usług rzemieślniczych, drobnej wytwórczości, usług obsługi komunikacji 
oraz usług handlu i gastronomii; 
- budynki garaşowe na samochody osobowe, 
- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla 
potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleń urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne  - hotel, motel, pensjonat lub budynki z pokojami do wynajęcia. 
2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

rozbudowa i budowa budynków; 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  
(dla nowej zabudowy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 10.0m od linii rozgraniczajņcych tereny dróg 1KDD, 2KDD, 3KDD, 
- od linii rozgraniczajņcej teren drogi 5KDD zgodnie z rysunkiem planu, 
- 25.0m od ul. Sochaczewskiej znajdujņcej się po za granicņ planu, 
- 6.0 m od dróg wewnętrznych nie wyznaczonych rysunkiem planu, 
 - 10.0 m od wschodniej granicy planu, 
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczņ: 
 sieci i obiektów infrastruktury technicznej, parkingów. 

b) parametry zabudowy działki 
budowlanej 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40% powierzch-
ni działki, 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 30% pow. działki, 
- intensywnośń zabudowy – do 0.5. 

c) wysokośń budynków - maksymalna wysokośń budynków – 25.0 m, 
- maksymalna wysokośń poziomu posadzki parteru - 0.3m w stosunku do po-
ziomu terenu. 

d) kształt dachów - usługowych: 
dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych połaci dacho-
wych, nachylenie połaci dachowych 15º - 40º, 
dopuszcza się dachy mansardowe. 
- garaşy: 
 dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych połaci dacho-
wych,  
nachylenie połaci dachowych 15º - 40º. 
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3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomości 
a) zasady i warunki podziałów - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości 

uşytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warun-
kami zagospodarowania określonych planem, 
- kaşda wydzielana działka musi mień zapewniony dostęp do drogi publicznej 
lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, 
- adaptuje się istniejņce, przed wejściem w şycie planu, podziały wydzielajņce 
działki budowlane o powierzchni mniejszej niş podana wyşej jako wystarczajņce 
do zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu. 

b) minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 2000 m2,  
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urzņdzeń infrastruktury technicznej i dróg. 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

a) minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 2000 m2,  
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urzņdzeń infrastruktury technicznej i dróg. 

b) minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek  

- 31 m. 

c) kņt połoşenia działek w 
stosunku do pasa drogowe-
go  

90º ±10º. 

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

terenu  
Ustala się obsługę komunikacyjnņ z dróg gminnych 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD 
lub przez dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu. 
Ustala się zakaz lokalizowania bezpośrednich zjazdów z terenu 3U na drogę 
krajowņ nr 2 (ul. Sochaczewska). 

b) Parkingi  Ustala się obowiņzek zapewnienia na kaşde 100 m2 powierzchni uşytkowej bu-
dynku usługowego 2 miejsc postojowych.  
Maksymalna ilośń stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w bu-
dynku garaşowym - 2. 

 
§ 37. 

 
Oznaczenie terenu 4U 

Powierzchnia 0,80 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe 
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny zabudowy usługowej  
w tym usług obsługi komunikacji – warsztaty remontowe (baza transportowo – 
samochodowa); 
- budynki gospodarcze i garaşowe, 
- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla 
potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleń urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne - moşliwośń lokalizacji na działce jednego budynku mieszkalnego. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

zachowanie, rozbudowa i budowa budynków. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
(dla nowej zabudowy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 25.0m od ul. Sochaczewskiej znajdujņcej się po za granicņ planu, 
- 6.0 m od dróg wewnętrznych nie wyznaczonych rysunkiem planu,  
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczņ: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
parkingów. 

b) parametry zabudowy działki 
budowlanej 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 35% powierzch-
ni działki, 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 35% pow. działki, 
- intensywnośń zabudowy – do 0.45. 
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c) wysokośń budynków - usługowych: 
maksymalna wysokośń budynków usługowych – 12.0 m, 
 maksymalna wysokośń poziomu posadzki parteru - 0.3m w stosunku do pozio-
mu terenu. 
- mieszkalnych jednorodzinnych: 
maksymalna ilośń kondygnacji – 2 w tym poddasze uşytkowe wliczone jako 
kondygnacja, 
maksymalna wysokośń– 12,0m, 
maksymalna wysokośń poziomu posadzki parteru w stosunku do poziomu tere-
nu przy głównym wejściu do budynku – 0,80 m, w przypadku podpiwniczenia – 
1,20 m. 
- garaşowych: 
maksymalna wysokośń – 8,0 m,  
maksymalna wysokośń poziomu posadzki parteru - 0.3m w stosunku do pozio-
mu terenu. 

d) kształt dachów - usługowych: 
dachy jedno lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych poła-
ci dachowych; nachylenie połaci dachowych 10º - 40º, 
dopuszcza się dachy mansardowe. 
- mieszkalnych jednorodzinnych: 
dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych połaci dacho-
wych; nachylenie połaci dachowych 15º - 40º,  
dopuszcza się dachy mansardowe. 
- gospodarczych i garaşy: 
dachy jedno lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczególnych poła-
ci dachowych; nachylenie połaci dachowych 10º - 40º. 

3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomości 
a) zasady i warunki podziałów - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości 

uşytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warun-
kami zagospodarowania określonymi planem, 
- kaşda wydzielana działka musi mień zapewniony dostęp do drogi publicznej 
lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, 
- adaptuje się istniejņce, przed wejściem w şycie planu, podziały wydzielajņce 
działki budowlane o powierzchni mniejszej niş podana wyşej jako wystarczajņce 
do zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu. 

b) minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 2000 m2,  
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urzņdzeń infrastruktury technicznej i dróg. 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

a) minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 2000 m2,  
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urzņdzeń infrastruktury technicznej i dróg. 

b) minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 25 m. 

c) kņt połoşenia działek w 
stosunku do pasa drogowe-
go 

- 90º ±10º. 

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

terenu 
Ustala się obsługę komunikacyjnņ z drogi krajowej nr 2 (ul. Sochaczewska) lub 
przez dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala się obowiņzek zapewnienia na kaşde 100m2 powierzchni uşytkowej bu-
dynku usługowego 2 miejsc postojowych.  
Maksymalna ilośń stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w bu-
dynku garaşowym - 2. 

 
§ 38. 

 
Oznaczenie terenu 1KDD – 5KDD 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji- tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdo-
wej. 
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2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

- tereny obejmujņ realizację elementów drogi (np.: jezdnię, chodniki, pobocze i 
rowy odwadniajņce) i urzņdzeń z niņ zwiņzanych,  
 - dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem za-
chowania przepisów odrębnych8), 
 - ustala się stosowanie naroşnych ścięń linii rozgraniczajņcych na skrzyşowa-
niach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych9) i określonych na 
rysunku planu.  

2) szerokośń dróg publicznych 
w liniach rozgraniczajņcych 

1KDD- szerokośń drogi 20.00,  
2KDD- szerokośń drogi 10.0m, zgodnie z rysunkiem planu, 
3KDD- szerokośń drogi 12.0m, zgodnie z rysunkiem planu, 
4KDD- szerokośń drogi 15.0m, zgodnie z rysunkiem planu, 
5KDD- szerokośń drogi zgodnie z rysunkiem planu. 

 

Dział III 

Rozdział 1 
Przepisy końcowe 

§ 39. Traci moc uchwała nr XXV/169/08 z dnia 
26 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Teresin w odniesieniu do działek nr ewid. 
29/1, 44/1 i 44/2 obręb Paprotnia. 

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

§ 41. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

§ 42. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Teresin. 
 

1) Rozporzņdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 
dnia 15 czerwca 2002r.). 

2) Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni-
kacyjnych. 

3) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
4) Rozporzņdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

5) Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie. 

6) Prawo wodne, rozporzņdzenie w sprawie warunków 
jakie naleşy spełniń przy wprowadzeniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego. 

7) Ustawa o odpadach. 
8) Ustawa o drogach publicznych. 
9) Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-

skiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr V/18/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 14 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin  
obejmujņcego częśń obrębu ewidencyjnego Paprotnia 

 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujņcego 

częśń obrębu ewidencyjnego Paprotnia, w wyznaczonym terminie do dnia 22 stycznia 2011r. nie zostały 
zgłoszone uwagi. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/18/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 14 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczņce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujņcego częśń obrębu 

ewidencyjnego Paprotnia naleşņcych do zadań 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 póŝn. zm.) określa się następujņcy sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujņcego częśń obrębu ewidencyjnego Paprotnia 
naleşņcych do zadań 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 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD i 5KDD; 

2) Koszty realizacji inwestycji dotyczņcych w/w dróg publicznych wymienionych w pkt. 1 lit. a obej-
mujņ koszty podziału geodezyjnego nieruchomości i wykupu gruntów, koszty notarialne i sņdowe 
oraz koszty utwardzenia dróg. Koszty utwardzenia nie dotyczņ drogi oznaczonej symbolem 1KDD. 

3) Wykup terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji dotyczņcych dróg publicznych wymie-
nionych w pkt. 1, odbywań się będzie równolegle wraz z podziałami nieruchomości dokonywany-
mi na wniosek właścicieli nieruchomości, kosztem których ma zostań wydzielony teren pod drogę 
– zgodnie z ustawņ o gospodarce nieruchomościami oraz ustaleniami indywidualnymi pomiędzy 
właścicielami a Gminņ. 

4) Budowa dróg (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienia i oświetlenia drogi) re-
alizowana będzie zgodnie z uchwalanym przez Radę Gminy Teresin wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym Gminy Teresin w zakresie dróg. 

5) Środki finansowe na budowę dróg pochodziń będņ z budşetu gminy, funduszy unijnych oraz par-
tycypacji właścicieli gruntów. 

2. SIEŃ WODOCIŅGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ 

1) Sień wodociņgowa – teren objęty niniejszym planem miejscowym posiada istniejņcņ sień wodo-
ciņgowņ przeprowadzonņ w części południowej obszaru planem miejscowym Niniejszy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego ustala rozbudowę sieci wodociņgowej wzdłuş istniejņcych 
i projektowanych dróg publicznych. Do czasu wybudowania sieci wodociņgowej dopuszcza się za-
opatrzenie w wodę z indywidualnych ŝródeł. 
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2) Siec kanalizacji sanitarnej – w obszarze objętym planem nie występuje sień kanalizacji sanitarnej. 
Obecnie obszar objęty planem miejscowym połoşony jest w obrębie aglomeracji w rozumieniu 
art. 43 „Prawo wodne”. Plan ustala obowiņzek odprowadzenia ścieków sanitarnych do planowa-
nej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
z wywozem na oczyszczalnię ścieków na podstawie umów indywidualnych. Dopuszcza się lokali-
zowanie przydomowych systemów oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na działkach o 
powierzchni min. 2000m2 przy zachowaniu minimalnych odległości od ujęń wody, budynków 
mieszkalnych i granic działek określonych w przepisach odrębnych. 

3. SIECI I URZŅDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE I GAZOWE 

1) W obszarze niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdujņ się istnie-
jņce sieci elektroenergetyczne NN, SN. Plan miejscowy ustala zaopatrzenie w energię elektrycznņ 
w oparciu o istniejņcņ sień elektroenergetycznņ SN. 

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

3) Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego, w zakresie zaopatrzenia w 
energię i paliwa gazowe, naleşy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie 
oświetlenia dróg publicznych. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
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UCHWAŁA Nr VI/34/2011 

 RADY GMINY TERESIN 

 z dnia 25 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Teresin  

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami1)) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŝ-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŝwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. 
Nr 70, poz. 473 z póŝniejszymi zmianami2)) Rada 
Gminy Teresin uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się, şe poza przypadkami prze-
widzianymi w ustawie, miejsca sprzedaşy i po-
dawania napojów alkoholowych nie mogņ byń 
usytuowane: 

1) na terenie hal sportowych, 

2) na terenie targowisk. 

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gmi-
ny moşe wydań jednorazowe zezwolenie na 
sprzedaş napojów alkoholowych w przypadku 
organizowania imprez okolicznościowych, któ-
rych organizatorzy uzyskajņ pisemnņ zgodę za-
rzņdcy nieruchomości na organizację takiej im-
prezy. 

§ 2. Ustala się zasady usytuowania na terenie 
gminy Teresin miejsc sprzedaşy napojów alko-
holowych, stanowiņc, şe punkt sprzedaşy napo-
jów alkoholowych moşe byń usytuowany w od-
ległości nie mniejszej niş 50m od: 

a) przedszkola, 

b) szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły po-
nadgimnazjalnej, 

c) dworców komunikacji kolejowej i samocho-
dowej 

d) obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, 
kaplicy, domu modlitwy, klasztoru, 

e) stadionów i obiektów sportowych, 

f) terenów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieşy. 

§ 3.1. Odległośń, o której mowa w § 2 mie-
rzona jest najkrótszņ drogņ dojścia od ogólno-
dostępnego wejścia do punktu sprzedaşy do 
najblişszego ogólnodostępnego wejścia do 
obiektów (miejsc) opisanych w § 2 z zastrzeşe-
niem ust. 3. 


