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UCHWAŁA Nr VI/31/2011 

RADY GMINY TERESIN 

 z dnia 25 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin  

obejmującego część obrębu geodezyjnego Zielonka. 

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 późniejszymi zmianami), art. 20 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z później-
szymi zmianami) oraz uchwały nr XXVII/188/08 
Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Teresin obejmującego czćċć obrć-
bu geodezyjnego Zielonka, stwierdzając, że ni-
niejszy plan jest zgodny ze „Studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Teresin” (uchwała nr II/1/06 
Rady Gminy Teresin z dnia 21 lutego 2006r.), 
Rada Gminy Teresin uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Teresin obejmu-
jący czćċć obrćbu geodezyjnego Zielonka zwany 
dalej planem, na obszarze i w brzmieniu okre-
ċlonym niniejszą uchwałą. 

§ 2.1. Plan obejmuje czeċć obrćbu geodezyj-
nego Zielonka, położony w centralnej czćċci 
gminy Teresin, w bezpoċrednim sąsiedztwie 
drogi powiatowej nr 3837W, o łącznej po-
wierzchni 0,94ha. 

2. Granice obszaru objćtego planem ozna-
czone są symbolem graficznym na rysunku pla-
nu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym 
załącznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałć; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 bćdący inte-
gralną czćċcią niniejszej uchwały stanowiący 
załącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objćtego grani-
cami planu przy użyciu oznaczeĉ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bćdące ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objćtego planem, 

- linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających i 
linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – okreċlone 
symbolem literowym i cyfrowym; 

b) pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-
rakter informacji i nie stanowią ustaleĉ 
planu miejscowego; 

c) wyrys ze studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Teresin przyjćtego uchwałą nr 
II/1/06 Rady Gminy Teresin z dnia 21 luty 
2006r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Teresin wraz 
z okreċleniem granic obszaru objćtego ni-
niejszym planem. 

2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie bćdące załącznikiem nr 2 doty-
czące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
planu zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 

3. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie bćdące załącznikiem nr 3 doty-
czące sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-
sowania, które należą do zadaĉ własnych Gmi-
ny. 

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

2. W planie nie wystćpują: 

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

2) Tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalonej na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym tereny narażone na niebezpie-
czeĉstwo powodzi oraz zagrożenie osuwa-
niem sić mas ziemnych. 
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§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla czćċć obrćbu geodezyjnego Zielonka w 
gminie Teresin o którym mowa w § 1 
uchwały; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 
(graficzny) do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy, o ile z treċci 
przepisu nie wynika inaczej; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, o 
ile z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach odrćbnych – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) obszarze – należy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

7) terenie – należy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi o okreċlonym 
przeznaczeniu, sposobie użytkowania lub 
odrćbnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczoną na rysunku planu numerem i 
symbolem literowym; 

8) linii rozgraniczającej należy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić okreċlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki; poza nieprze-
kraczalne linie zabudowy mogą wystawać 
elementy budynków wymienione w przepi-
sach ogólnych; 

10) przeznaczenie podstawowe – czćċć prze-
znaczenia terenu, która powinna domino-
wać w danym terenie lub obszarze w spo-
sób okreċlony ustaleniami planu; 

11) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe terenu w sposób okreċlo-
ny w ustaleniach planu, lokalizowane na 
zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem 

podstawowym wynikającym z ich sąsiedz-
twa; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym – przezna-
czenie terenu i związany z nim sposób za-
gospodarowania dopuszczone na wyod-
rćbnionym terenie, przy czym warunki tego 
dopuszczenia okreċla niniejsza uchwała; 

13) usługach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć usługi związane z bezpoċrednią 
obsługą lokalnej zabudowy mieszkaniowej, 
których celem jest zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb ludnoċci takich jak: usługi 
handlu detalicznego, działalnoċć biurowa, 
projektowa, ochrona zdrowia, gabinety od-
nowy biologicznej, fryzjerskie, pracownie 
pracy twórczej itp. oraz drobne zakłady na-
prawcze takie jak: usługi napraw artykułów 
użytku osobistego i domowego, usługi 
szewskie, usługi zegarmistrzowskie, kra-
wieckie itp; 

14) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi niewytwarzające dóbr ma-
terialnych bezpoċrednimi metodami prze-
mysłowymi takie jak: usługi handlu deta-
licznego, gastronomii, działalnoċci biuro-
wej, działalnoċci związanej z obsługą firm i 
finansami, projektowej, pracownie pracy 
twórczej, ochrona zdrowia, gabinety odno-
wy biologicznej, fryzjerskie, usługi napraw 
artykułów użytku osobistego i domowego, 
usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, 
krawieckie itp., a także drobna wytwór-
czoċć, których działalnoċć nie powoduje 
koniecznoċci wprowadzenia ruchu trans-
portu cićżkiego ponad 3,5 t, o powierzchni 
zabudowy nie wićkszej niż 250 m2; 

15) maksymalnej wysokoċci zabudowy - należy 
przez to rozumieć maksymalną wysokoċć 
budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
głównym wejċciu do budynku do najwyż-
szego punktu dachu; 

16) froncie działki – czćċć działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnćtrznej, z której odbywa sić zjazd na 
działkć; 

17) maksymalnej intensywnoċci zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoċć stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie murów ze-
wnćtrznych wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

18) maksymalnej wielkoċci powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartoċć stosunku 
sumy powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki okreċlona 
w %; 
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19) drogach wewnćtrznych – należy przez to 

rozumieć wydzieloną z terenu działkć, która 
na zasadach okreċlonych w przepisach od-
rćbnych, pełni funkcjć drogi wewnćtrznej 
dla pozostałych działek do niej przylegają-
cych; 

20) osiowym poszerzeniu drogi – obustronne 
poszerzenie istniejącej drogi do szerokoċci 
w liniach rozgraniczających podanej w pla-
nie wzdłuż osi symetrii istniejącej drogi; 

21) obszar ograniczonego zagospodarowania – 
teren położony w sąsiedztwie np.: linii 
ċredniego napićcia, linii wysokiego napić-
cia, magistral gazowych, w którym zago-
spodarowanie podlega ograniczeniom wy-
nikającym z Polskich Norm i przepisów od-
rćbnych; 

22) dopuszcza sić – należy przez to rozumieć 
możliwoċć działaĉ lub sposobów zagospo-
darowania terenu okreċlonych w ustale-
niach planu, lecz nie uznanych za optymal-
ne. 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ użytych 
w planie i nie zdefiniowanych w niniejszej 
uchwale należy stosować definicje zgodne z 
obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. 

§ 6. Informacje dotyczące konstrukcji planu 

1. Przepisy ogólne obowiązują na całym obsza-
rze objćtym planem, ustalenia szczegółowe 
obowiązują dla poszczególnych terenów 
oznaczonych symbolem cyfrowym i litero-
wym. 

2. Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano przepisy szczegółowe. 

§ 7.1. Plan wyznacza tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodarowa-
nia okreċlone odpowiednim symbolem litero-
wym i numerem wyróżniającym je spoċród in-
nych terenów. 

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania okreċlono na rysunku planu stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala 
sić przeznaczenie podstawowe i uzupełniające 
oraz dla niektórych terenów przeznaczenie do-
puszczalne i warunki jego dopuszczenia. 

4. Tereny mogą być w całoċci wykorzystane 
na cele zgodnie z ich podstawowym przezna-
czeniem lub na cele przeznaczenia podstawo-
wego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych 
w dalszych przepisach planu. 

 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenu 

§ 8.1. Plan wyznacza tereny o nastćpującym 
przeznaczeniu podstawowym: 

 
1MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej  

jednorodzinnej i zabudowy usługowej 
1U/MN  teren zabudowy usługowej i zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 9.1. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej: 

1) Plan przyjmuje nastćpujące zasady struktury 
funkcjonalno – przestrzennej: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usługowej oraz tereny 
zabudowy usługowej i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, wyznaczone 
planem, są kontynuacją istniejącej zabu-
dowy zlokalizowanej wzdłuż drogi powia-
towej nr 3837W (ul. Szymanowska), 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usługowej oraz tereny 
zabudowy usługowej i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, są czćċcią dużej 
strefy mieszkaniowo usługowej wyzna-
czonej w studium wzdłuż drogi powiato-
wej nr 3837W (ul. Szymanowska), 

c) strefa mieszkaniowo - usługowa wyzna-
czona wzdłuż drogi powiatowej rozciąga 
sić od Teresina w kierunku Szymanowa i 
dalej na wschód w kierunku Błonia; 

2) Narzćdziami realizacji ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego są ustalenia planu 
zawarte w niniejszej uchwale Rady Gminy 
Teresin; 

3) Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje 
działaĉ inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objćtym planem, oraz okreċlają zasady 
wzajemnych powiązaĉ funkcjonalnych i prze-
strzennych przy uwzglćdnieniu uwarunko-
waĉ ċrodowiska i istniejącego zainwestowa-
nia oraz wymogów zawartych w odrćbnych 
przepisach; 

4) Zagospodarowanie terenu winno spełniać 
obowiązujące normy i przepisy odrćbne; 
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5) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowa-

nia ładu przestrzennego na poszczególnych 
terenach są okreċlone w Dziale II niniejszej 
uchwały. 

§ 10.1. Zasady ustalania położenia linii roz-
graniczających: 

1) Linie rozgraniczające teren U/MN zostały 
wyznaczone od północy, południa, wschodu i 
zachodu zgodnie z granicami ewidencyjnymi 
działek nr 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 
26/10; 

2) Linie rozgraniczające teren MN/U zostały 
wyznaczone od północy, południa, wschodu i 
zachodu zgodnie z granicami ewidencyjnymi 
działki nr 26/5. 

§ 11.1. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako 
nieprzekraczalne od strony dróg i zwymiaro-
wane na rysunku planu; 

2) Ustala sić, że wyznaczone w planie linie za-
budowy są liniami nieprzekraczalnymi dla 
budynków; 

3) Na terenie 1MN/U dopuszcza sić wysunićcie 
poza linić zabudowy: słupów, zadaszeĉ, po-
destów wejċciowych, tarasów, okapów - max 
do szerokoċci 1.50m; 

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek należy wyznaczać 
zgodnie z przepisami odrćbnymi1); 

5) Ustala sić zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, za wyjątkiem sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej, w pasie terenu zawar-
tym pomićdzy okreċlonymi planem – linią 
zabudowy i linią rozgraniczającą drogi. 

§ 12.1. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Ustala sić, że kierunek głównej kalenicy da-
chu budynku musi być prostopadły lub rów-
noległy do granic działki budowlanej; 

2) Ustala sić kolorystykć dachów budynków 
mieszkalnych jako obowiązującą - w odcie-
niach brązu, zieleni, czerwieni i czerni; 

3) W przypadku rozbudowy budynków istnieją-
cych kąt nachylenia połaci dachu w nawiąza-
niu do istniejącego spadku; 

4) Kolorystyka elewacji budynków mieszkal-
nych i usługowych w kolorach pastelowych, 
z wykluczeniem kolorów bardzo jaskrawych 
na powierzchni elewacji. 

§ 13.1. Zasady sytuowania ogrodzeĉ: 

1) Ogrodzenia od strony dróg należy lokalizo-
wać w ustalonej linii rozgraniczającej; 

2) Ustala sić zakaz lokalizowania ogrodzeĉ peł-
nych np.: z betonowych elementów prefa-
brykowanych od strony dróg; 

3) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykony-
wania ogrodzeĉ o wysokoċci powyżej 1.8m; 

4) Dla terenów dróg o szerokoċci równej lub 
mniejszej niż 10.0m bramy wjazdowe należy 
lokalizować zachowując minimalną odległoċć 
7.0m od osi drogi; 

5) Dopuszcza sić w terenie U/MN lokalizowanie 
ogrodzeĉ pełnych innych niż betonowe od 
strony terenów MN/U. 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości 
objętych planem 

§ 14.1. W obszarze objćtym planem nie usta-
la sić granic terenów do scalania i podziału nie-
ruchomoċci. 

2. Zasady scalania i podziału oraz podziału 
nieruchomoċci zostały okreċlone dla poszcze-
gólnych terenów o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania w Dziale II. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki zagospodarowania 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15.1. Na terenie MN/U ustala sić zakaz re-
alizacji inwestycji mogących zawsze i potencjal-
nie znacząco oddziaływać na ċrodowisko, na 
terenie U/MN dopuszcza sić możliwoċć realizacji 
przedsićwzićć potencjalnie znacząco oddziałują-
cych na ċrodowisko; w rozumieniu art. 59 usta-
wy o udostćpnianiu informacji o ċrodowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeĉstwa w ochro-
nie ċrodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na ċrodowisko, z dnia 3 października 2008r.- 
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

2. Ustala sić, że prowadzenie działalnoċci nie 
powinno powodować obniżenia standardów 
jakoċci ċrodowiska. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy: 

1) przedsićwzićć zaliczanych do celów publicz-
nych w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomoċciami takich jak drogi i urządze-
nia infrastruktury technicznej, 

2) inwestycji celu publicznego z zakresu łączno-
ċci publicznej, której lokalizacja winna być 
zgodna z przepisami odrćbnymi2). 

§ 16. Ustala sić, że realizacja niezbćdnych 
elementów infrastruktury technicznej lub urzą-
dzeĉ ochrony ċrodowiska zapewniających 
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ochronć gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza powinna nastćpować 
równoczeċnie lub wyprzedzająco w stosunku do 
realizacji inwestycji i urządzeĉ na terenach objć-
tych planem. 

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

1) Ustala sić, że wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne związane z przekształce-
niem układu hydrogeograficznego, w tym 
również sypanie wałów, przekształcenie po-
ziomu terenu mogące naruszyć spływ po-
wierzchniowy wody i stosunki wodne wyma-
gają uzgodnienia na warunkach zgodnych z 
przepisami Prawa Wodnego i każdorazowo 
zgłoszenia do ewidencji odpowiedniego za-
rządu melioracji i urządzeĉ wodnych; 

2) Ustala sić zasadć przebudowy istniejącego 
systemu drenarskiego zapewniającą nie po-
gorszenie i nie zakłócenie spływu wód pod-
ziemnych i powierzchniowych na przedmio-
towych działkach i na terenach sąsiednich. 

§ 18.1. W zakresie ochrony powietrza: 

1) Ustala sić, że prowadzenie działalnoċci po-
wodującej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisjć hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie powinno 
powodować przekroczenia standardów jako-
ċci ċrodowiska poza granicami terenu, do 
którego prowadzący działalnoċć posiada tytuł 
prawny oraz nie może przekraczać na tej gra-
nicy norm dopuszczalnych dla terenów są-
siednich; 

2) Zaleca sić wykorzystanie jako czynników 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, ener-
gii słonecznej, oleju niskosiarkowego lub in-
nych ekologicznie czystych odnawialnych 
źródeł energii. 

§ 19.1. Ochrona i wzbogacanie lokalnych 
wartoċci ċrodowiskowych, przyrodniczych i kra-
jobrazowych: 

1) Ustala sić ochronć wartoċciowego drzewo-
stanu poprzez jego zachowanie; 

2) Ustala sić wprowadzenie na całym obszarze 
zieleni towarzyszącej, którą należy lokalizo-
wać w szczególnoċci wokół budynków, pla-
ców manewrowych, wzdłuż chodników. 
Wskazana jest nawierzchnia trawiasta z 
drzewami i krzewami; 

3) Ustala sić wprowadzenie zieleni izolacyjnej w 
pasie terenu od strony drogi powiatowej, na 
terenie 1U/MN od strony granicy z terenem 
1MN/U; 

4) Ustala sić, w terenie 1U/MN, wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej w postaci dwóch szpale-
rów drzew i jednego szpaleru krzewów zimo-
zielonych na granicy z terenami przyległymi 
do planu; 

5) Wyklucza sić na terenie możliwoċć składo-
wania na wolnym powietrzu, w obiektach 
niezadaszonych i niezabezpieczonych sub-
stancji i materiałów powodujących wtórne 
pylenie oraz substancji mogących powodo-
wać zanieczyszczenie wód gruntowych (w 
tym ropopochodnych); 

6) Wielkoċci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są wyznaczo-
ne i okreċlone w Dziale II; 

7) Wielkoċci maksymalnej powierzchni zabu-
dowy są wyznaczone i okreċlone w Dziale II. 

§ 20.1. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1) Teren zabudowy MN/U, w zakresie dopusz-
czalnych poziomów hałasu należy traktować 
jako teren przeznaczony pod zabudowć 
mieszkaniową w rozumieniu przepisów Pra-
wa ochrony ċrodowiska; 

2) Teren zabudowy U/MN, w zakresie dopusz-
czalnych poziomów hałasu należy traktować 
jako teren przeznaczony na cele mieszkanio-
wo-usługowe w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony ċrodowiska; 

3) Wynikająca z działalnoċci obiektów usługo-
wych uciążliwoċć akustyczna winna zamykać 
sić w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. Ochrona przed hała-
sem powinna polegać na stosowaniu wła-
ċciwych rozwiązaĉ technicznych zapewniają-
cych właċciwe warunki akustyczne w budyn-
kach sąsiednich i na działkach sąsiednich, 
zgodnie z normami Prawa Ochrony Ċrodowi-
ska i Rozporządzeniem Ministra Ċrodowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku. 

§ 21.1. W zakresie gospodarki odpadami: 

Ustala sić, że wytwórca odpadów zobowiązany 
jest do: 

1) Postćpowania z odpadami w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami i 
wymaganiami ochrony ċrodowiska oraz lo-
kalnymi przepisami i programami dotyczą-
cymi gospodarki odpadami; 

2) Magazynowania odpadów w sposób selek-
tywny i bezpieczny dla ċrodowiska w miejscu 
ich powstawania - na terenie działki należy 
wyznaczyć miejsce do selektywnego składo-
wania odpadów. 
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Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22.1. Na terenie objćtym planem nie wy-
stćpują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków lub bćdące pod ochroną konserwator-
ską i inne obiekty uznane za dobra kultury 
współczesnej (w rozumieniu przepisów odrćb-
nych3)). 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy 

§ 23.1. Dla terenów położonych w obszarze 
zmeliorowanym zabudowa terenu jest dopusz-
czona po dokonaniu zmian w drenowaniu z za-
chowaniem przepisów prawa wodnego i zgło-
szeniu ich w Inspektoracie Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeĉ Wodnych. 

2. Zabudowć od strony lasów należy lokali-
zować zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji 

§ 24.1. Okreċlenie układu komunikacyjnego 
wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg: 

1) Obsługa komunikacyjna terenu opiera sić o 
drogć powiatową (ul. Szymanowską) nr 
3837W; Ustala sić obsługć komunikacyjną 
poszczególnych działek poprzez układ dróg 
wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku 
planu; 

2) Ustala sić, że do obsługi poszczególnych 
terenów można wyznaczyć drogi wewnćtrzne 
i dojazdy o szerokoċci minimum: 

a) 10.0m - dla terenów MN/U, U/MN dla ob-
sługi powyżej 10 działek, 

b) 8.0m - dla terenów MN/U, U/MN dla ob-
sługi poniżej 10 działek, 

c) 6.0m - dla dojazdów obsługujących 2 
działki w terenach MN/U, U/MN; 

3) Drogi wewnćtrzne winny mieć połączenie z 
dwoma drogami publicznymi, w przypadku 
braku drugiego połączenia z drogą publiczną 
należy na drodze wewnćtrznej wydzielić plac 
do zawracania o minimalnych szerokoċciach 
12,5m x 12,5m; 

4) Przy skrzyżowaniach dróg należy stosować 
narożne ċcićcia dróg w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z przepisami odrćbnymi4). 

2. Okreċlenie warunków powiązaĉ układu 
komunikacyjnego z układem zewnćtrznym: 

1) Ustala sić, że w kierunku północnym układ 
komunikacyjny obszaru planu powiązany jest 
z drogą krajową nr 2 poprzez istniejącą drogć 
powiatową (ul. Szymanowską) nr 3837W. 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 25.1. Zasady zaopatrzenia w wodć: 

1) Teren zaopatrywany jest w wodć z ujćcia 
wody pitnej we wsi Granice;  

Ustala sić zaopatrzenie w wodć dla obszaru 
objćtego planem z istniejących (ø 110) i pro-
jektowanych sieci wodociągowych;  

2) Ustala sić rozbudowć sieci wodociągowej 
wzdłuż istniejących dróg publicznych; 

3) Do czasu wybudowania sieci wodociągowej 
dopuszcza sić pobór wody z indywidualnych 
źródeł; 

4) Sieci wodociągowe powinny spełniać wy-
magania przeciwpożarowe zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Spraw Wewnćtrznych i 
Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodć oraz dróg pożarowych z 
dnia 24 lipca 2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) 
orz wymagaĉ dla hydrantów zgodnie z § 10 
rozporządzenia j/w. 

§ 26.1. Zasady odprowadzenia ċcieków sani-
tarnych i wód opadowych: 

1) Ustala sić obowiązek odprowadzenia ċcie-
ków sanitarnych do planowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych z 
wywozem na oczyszczalnić ċcieków na pod-
stawie umów indywidualnych; 

2) Ustala sić zakaz odprowadzania ċcieków sa-
nitarnych wprost do gruntu, wodnych cieków 
powierzchniowych oraz rowów melioracyj-
nych; 

3) Wody opadowe i roztopowe z terenu 1MN/U 
należy odprowadzić na teren własny działki, 
nie naruszając interesu osób trzecich, nie 
zmieniając stanu wód na gruncie, ani kierun-
ku odpływu wody; 

4) Na terenie oznaczonym symbolem 1U/MN 
obowiązuje nakaz budowy urządzeĉ oczysz-
czających. Ċcieki opadowe pochodzące z za-
nieczyszczonych terenów dróg i parkingów o 
trwałej nawierzchni mogą być wprowadzane 
do wód lub do ziemi po spełnieniu warun-
ków okreċlonych w przepisach odrćbnych5); 

5) Ustala sić, że ċcieki technologiczne przed 
zrzutem do odbiornika wymagają oczyszcze-
nia z zanieczyszczeĉ przemysłowych w urzą-
dzeniach oczyszczających znajdujących sić w 
granicach działek, do których Inwestor po-
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siada tytuł prawny, niezależnie od dalszego 
sposobu oczyszczania; 

6) Dopuszcza sić lokalizacjć lokalnych syste-
mów oczyszczania ċcieków bytowo-
gospodarczych na działkach o powierzchni 
minimum 2000 m2 przy zachowaniu mini-
malnych odległoċci od ujćć wody, budynków 
mieszkalnych i granic działek okreċlonych w 
przepisach odrćbnych. 

§ 27.1. Zasady zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) Ustala sić zasady zaopatrzenia w energić 
elektryczną w oparciu o istniejącą sieć elek-
troenergetyczną NN, zasilaną z GPZ Teresin, 
zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem; 

2) Ustala sić budowć sieci SN, NN wzdłuż dróg; 

3) Dopuszcza sić w przypadku zwićkszonego 
poboru mocy, lokalizacjć nowych stacji trans-
formatorowych bez koniecznoċci zmiany pla-
nu; 

4) Dopuszcza sić przebudowć istniejących linii 
energetycznych NN w celu dostosowania do 
nowego układu funkcjonalno- komunikacyj-
nego; 

5) Ustala sić, że dla projektowanych w terenie 
stacji transformatorowych należy wydzielić 
działki o minimalnych wymiarach 6mx5m dla 
stacji budynkowych a 3mx2m dla stacji słu-
powych; 

6) Dopuszcza sić stosowanie alternatywnych 
źródeł energii elektrycznej: np. generatorów 
prądu. 

§ 28.1) Ustala sić zasady i obsługć w zakresie 
telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projek-
towaną sieć telekomunikacyjną; 

2) Dopuszcza sić realizacjć sieci telekomuni-
kacyjnych wzdłuż dróg, pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrćbnych; 

3) Dopuszcza sić przebudowć istniejących 
sieci telekomunikacyjnych w celu dostosowania 
do nowego układu funkcjonalno - komunikacyj-
nego. 

§ 29.1 Zasady zaopatrzenia w gaz przewodo-
wy: 

1) Ustala sić docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o projektowaną sieć gazu przewo-
dowego; 

2) Ustala sić, że obszar planu winien być objćty 
zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowć 
sieci ċredniego ciċnienia z zachowaniem 
obowiązujących norm w zakresie prowadze-
nia i lokalizowania sieci i urządzeĉ; 

3) Ustala sić, że szafki gazowe należy umiesz-
czać w ogrodzeniach i zapewniać do nich do-
stćpnoċć od strony drogi. 

§ 30. Ustala sić zasady zaopatrzenia w ciepło 
z indywidualnych źródeł ciepła z zaleceniem 
stosowania nieszkodliwych, ekologicznych 
czynników grzewczych (takich jak gaz, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energia elektryczna, ener-
gia słoneczna, odnawialne źródła energii itp.), 
których eksploatacja powodująca wprowadzenie 
gazów lub pyłów do powietrza nie spowoduje 
przekroczenia standardów jakoċci powietrza 
poza terenem, do którego właċciciel instalacji 
posiada tytuł prawny. 

§ 31.1. Ustala sić zasady usuwania odpadów: 

1) Ustala sić zasadć wprowadzenia zorganizo-
wanego systemu usuwania odpadów stałych 
i wywozu na wysypisko ċmieci, na podstawie 
umów indywidualnych i zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi6); 

2) Ustala sić obowiązek realizacji systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
powstawania zgodnie z przepisami lokalny-
mi; 

3) Sposób zagospodarowania działki musi 
uwzglćdniać zapewnienie terenu do czaso-
wego gromadzenia odpadów przed ich wy-
wozem w sposób nie zagrażający zanieczysz-
czeniem: powietrza, wód i gruntu poprzez py-
lenie, emisje gazów i odcieki. 

§ 32.1. Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów należy lokalizować na terenach ko-
munikacji z zachowaniem wzajemnych odle-
głoċci wynikających z przepisów odrćbnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza sić lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej poza terenem komunikacji w 
oparciu o przepisy odrćbne; 

3) Odległoċci zabudowy od wszelkich istnieją-
cych sieci i urządzeĉ podziemnych i naziem-
nych regulują przepisy odrćbne. 

Rozdział 9 

Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów 

§ 33. Ustala sić że tereny, których przezna-
czenie zostało zmienione planem, mogą być 
użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania 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 MN/U, 
U/MN – w wysokoċci 30%. 
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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 1MN/U 

Powierzchnia 0,099ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie 
podstawowe  
przeznaczenie 
uzupełniające 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej  
(wolnostojącej) 
- budynki gospodarcze i garażowe na samochody osobowe,  
 - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony ċrodowiska dla 
potrzeb działki lub potrzeb lokalnych,  
 - zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury.  

2) przeznaczenie 
dopuszczalne 

Usługi towarzyszące w kubaturze budynku mieszkalnego.  
Warunki dopuszczenia: powierzchnia usług do 30 % powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady 
zagospodarowania 

a) zachowanie, rozbudowa i budowa budynków, 
b) działka może być zabudowana jednym budynkiem mieszkalnym, lub jednym 
budynkiem usługowym lub jednym budynkiem mieszkalnym i jednym budynkiem 
usługowym, 
c) dopuszcza sić lokalizacjć budynków w granicy lub w odległoċci 1.50m od grani-
cy w przypadku gdy: 
- ċciana budynku przylegająca do granicy spełnia warunki przepisów odrćbnych,  
- szerokoċć działki wynosi 9.0-16.0m, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych 
wolnostojących 60m2, 
e) preferuje sić budowć budynków gospodarczych i garażowych w połączeniu z 
budynkami mieszkalnymi. 

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

a) linie zabudowy 
nieprzekraczalne  

- 12.0m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej (ul. Szymanowska) znajdującej 
sić poza granicą 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 20%, 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 50% pow. działki, 
- intensywnoċć zabudowy – do 0.3. 

c) wysokoċć  
budynków 

- mieszkalnych jednorodzinnych: 
- maksymalna wysokoċć– 12m;  
- podpiwniczonych - maksymalna iloċć kondygnacji- 3 (w tym poddasze użytko-
we), 
- niepodpiwniczonych - maksymalna iloċć kondygnacji- 2 (w tym poddasze użyt-
kowe), 
- maksymalna wysokoċć posadowienia parteru, w przypadku podpiwniczenia 
wynosi 1,50m n.p.t.,  
- maksymalna wysokoċć posadowienia parteru, w przypadku budynku niepod-
piwniczonego wynosi 0,80m n.p.t.  
- gospodarczych i garaży:  
- max. wysokoċć w najwyższym punkcie 6m n.p.t. 

d) kształt dachów dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20o do 45o  
dopuszcza sić dachy mansardowe  
dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach go-
spodarczych lub garażowych. 
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3) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) obsługa komuni-

kacyjna terenu 
Obsługa terenu z istniejących dróg publicznych znajdujących sić poza granicami 
planu oraz z dróg wewnćtrznych niewyznaczonych na rysunku planu. 

b) parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia minimum 2-ch miejsc postojowych dla samo-
chodu osobowego na własnej działce. W przypadku budynków z wbudowaną 
funkcją usługową – 3 miejsc postojowych. 

 
§ 36. 

 
Oznaczenie terenu 1U/MN 

Powierzchnia 0,84ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie 
podstawowe 
przeznaczenie 
uzupełniające 

Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
- budynki gospodarcze i garażowe na samochody osobowe, 
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony ċrodowiska dla 
potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury. 

2) przeznaczenie 
dopuszczalne 

- dopuszcza sić realizowanie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźnia-
czej; 
- dopuszcza sić realizacjć warsztatu dla samochodów cićżarowych z czćċcią so-
cjalno- gospodarczą. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady 
zagospodarowania 

- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków na działce może znajdować sić 
tylko budynek usługowy lub tylko budynek mieszkalny jednorodzinny lub jedno-
czeċnie budynek usługowy i budynek mieszkalny jednorodzinny;  
- budynki usługowe mogą być lokalizowane jako budynki wolnostojące lub mogą 
być połączone z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

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

a) linie zabudowy 
nieprzekraczalne 

- 12.0m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej (ul. Szymanowska) znajdującej 
sić poza granicą planu, 
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą:  
- sieci i obiektów infrastruktury technicznej, parkingów. 

b) parametry zabu-
dowy działki 

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

c) wysokoċć budyn-
ków 

- usługowych: 
- maksymalna wysokoċć – 12m;  
- maksymalna wysokoċć poziomu posadzki parteru w stosunku do poziomu tere-
nu przy głównym wejċciu do budynku – 0,80m, w przypadku podpiwniczenia – 
1,20m. 
- mieszkalnych jednorodzinnych: 
- maksymalna wysokoċć – 12m;  
- maksymalna wysokoċć poziomu posadzki parteru w stosunku do poziomu tere-
nu przy głównym wejċciu do budynku – 0,80m, w przypadku podpiwniczenia – 
1,20m.  
- gospodarczych i garaży: 
- maksymalna wysokoċć– 8m;  
- maksymalna wysokoċć poziomu posadzki parteru w stosunku do poziomu tere-
nu przy głównym wejċciu do budynku – 0,80m, w przypadku podpiwniczenia – 
1,20m. 

d) kształt dachów usługowych oraz gospodarczych i garaży: dachy wielospadowe; nachylenie połaci 
dachowych 20º - 45º 
- mieszkalnych jednorodzinnych: 
- dachy wielospadowe; nachylenie połaci dachowych 20º - 45º; 
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3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomoċci 
a) zasady i warunki 

podziałów 
- dopuszcza sić podział nieruchomoċci pod warunkiem zachowania wartoċci użyt-
kowych czćċci powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami 
zagospodarowania okreċlonych planem, 
- dopuszcza sić wydzielenie działek o mniejszej szerokoċci frontu i mniejszej po-
wierzchni niż podana poniżej w przypadku gdy taka działka ma służyć powićksze-
niu działki sąsiedniej, 
- każda wydzielana działka musi mieć zapewniony dostćp do drogi publicznej lub 
wewnćtrznej i do infrastruktury technicznej. 

b) minimalne po-
wierzchnie nowo 
wydzielanych 
działek  

- 8000m2, 
 - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: 
 działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
dróg wewnćtrznych. 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
a) minimalne po-

wierzchnie nowo 
wydzielanych 
działek 

- 8000m2,  
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą:  
działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
dróg wewnćtrznych. 

b) minimalne fronty 
nowo wydziela-
nych działek  

- 25m. 

c) kąt położenia dzia-
łek w stosunku do 
pasa drogowego  

90º ±10º. 

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

kacyjna terenu  
Ustala sić obsługć terenu z istniejącej drogi powiatowej znajdującej sić poza gra-
nicą terenu oraz dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi  Ustala sić obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc parkingowych dla 
samochodu osobowego na własnej działce oraz w przypadku zaistnienia usług na 
każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego 2 miejsca postojowe. 
Parkingi dla samochodów cićżarowych należy lokalizować w oddaleniu od istnie-
jącej zabudowy oraz od terenów przeznaczonych pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami. Parkingi dla samochodów cićżarowych należy lokali-
zować w granicy terenu U/MN. 

 
Dział III 

Rozdział 1 

Przepisy końcowe 

§ 37. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze zgodnie z ustawą o ochronie 
gruntów rolnych i leċnych została dokonana w 
obowiązującym miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. 

§ 38. Traci moc uchwała nr VI/47/2003 z dnia 
9 lipca 2003r. Rady Gminy Teresin w obszarze 
niniejszego planu. 

§ 39. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Teresin. 

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

§ 41. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzćdu Gminy Teresin. 

 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wa-

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

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

3) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-

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

5) Prawo wodne, rozporządzenie w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ċcieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla ċrodowiska wodnego. 

6) Ustawa o odpadach. 

 Przewodniczący Rady Gminy Teresin: 
Bogdan Linard 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 136 – 28061 – Poz. 4334 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 136 – 28062 – Poz. 4334 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/31/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 25 marca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE 

dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego czćċć obrćbu geodezyjnego Zielonka 

 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego 

czćċć obrćbu geodezyjnego Zielonka, w wyznaczonym terminie do dnia 22 stycznia 2011r., nie zostały 
zgłoszone uwagi. 
 Przewodniczący Rady Gminy Teresin:  

Bogdan Linard 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/31/2011 

Rady Gminy Teresin 
z dnia 25 marca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE 

dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującym  

czćċć obrćbu geodezyjnego Zielonka należących do zadaĉ 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 
późn. zm.) okreċla sić nastćpujący sposób realizacji 
oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej zapisanych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Teresin obejmującym czćċć obrćbu geode-
zyjnego Zielonka należących do zadaĉ własnych 
gminy: 

1. Drogi publiczne: 

1) W obszarze objćtym planem miejscowym 
nie wystćpują tereny dróg publicznych, w 
związku z czym nie wystąpią koszty związane 
z realizacją inwestycji dotyczących dróg pu-
blicznych. 

2. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej: 

1) Sieć wodociągowa – przez teren objćty pla-
nem miejscowym przebiega sieć wodocią-
gowa (wzdłuż drogi powiatowej nr 3837W). 
Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ustala rozbudowć sieci wo-
dociągowej wzdłuż istniejących dróg pu-
blicznych. Do czasu wybudowania sieci wo-
dociągowej dopuszcza sić zaopatrzenie w 
wodć z indywidualnych źródeł. 

2) Sieć kanalizacji sanitarnej – w obszarze objć-
tym planem nie wystćpuje sieć kanalizacji 
sanitarnej. Obecnie obszar objćty planem 
miejscowym położony jest w obrćbie aglo-

meracji w rozumieniu art. 43 „Prawo wod-
ne”. Plan ustala obowiązek odprowadzenia 
ċcieków sanitarnych do planowanej sieci ka-
nalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych z 
wywozem na oczyszczalnić ċcieków na pod-
stawie umów indywidualnych. Dopuszcza 
sić lokalizowanie przydomowych systemów 
oczyszczania ċcieków bytowo - gospodar-
czych na działkach o powierzchni min. 
2000m2 przy zachowaniu minimalnych odle-
głoċci od ujćć wody, budynków mieszkal-
nych i granic działek okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych. 

3. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne i gazowe 

1) W obszarze niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego znajduje 
sić istniejąca sieć elektroenergetyczna NN. 
Plan miejscowy ustala zaopatrzenie w ener-
gić elektryczną w oparciu o istniejącą sieć 
elektroenergetyczną NN. 

2) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić do-
celowo zaopatrzenie w gaz w oparciu o pro-
jektowaną sieć gazu przewodowego. 

3) Do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z art. 18 
Prawa energetycznego, w zakresie zaopa-
trzenia w energić i paliwa gazowe, należy 
planowanie i organizowanie zaopatrzenia 
oraz finansowanie oċwietlenia dróg publicz-
nych. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Teresin: 

Bogdan Linard 
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