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UCHWAŁA Nr XV/55/11 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu wsi Szczytno w gminie Kampinos. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XLI/181/2009 Rady Gmi-
ny Kampinos z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mujņcego fragment wsi Szczytno stwierdzajņc, 
Őe ustalenia planu sņ zgodne z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kampinos, Rada 
Gminy Kampinos uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kampinos dla 
fragmentu wsi Szczytno oznaczonego na rysun-
ku planu, bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwały symbolami 24.1 MNu ÷ 24.8 MNu, 
24.9 KDd, 24.10 KDd, 24.11 KDw ÷ 24.20 KDw, 
24.21 EE i 24.22R. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami za-
wartymi w art. 15 ust. 2 obowiņzujņcej w dniu 
uchwalenia planu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, przy czym z uwa-
gi na niewystňpowanie problematyki, plan nie 
okreŌla: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegajņcych specjalnej ochronie usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takŐe naraŐo-
nych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz za-
groŐonych osuwaniem siň mas ziemnych, 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

3) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy, 

4) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały bňdņ-
cymi jej integralnņ czňŌciņ sņ: 

1) CzňŌń graficzna (rysunek planu sporzņdzony 
na kopii mapy sytuacyjno-wysokoŌciowej w 
skali 1:1000, pochodzņcej z Powiatowego 
OŌrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej), stanowiņca załņcznik nr 1. 

2) Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce załņcz-
nik nr 2. 

3) Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy, stanowiņce załņcznik nr 3. 

4. Ilekroń w planie jest mowa o: 

1) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Gminy Kampinos, o ile z 
treŌci uchwały nie wynika inaczej, 

2) planie - naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
który stanowiņ ustalenia niniejszej uchwały 
(wraz z załņcznikami), o ile z treŌci uchwały 
nie wynika inaczej, 

3) rysunku planu - naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokoŌciowej w skali 1:1000 stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do uchwały, 

4) obszarze – naleŐy przez to rozumień teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczony sym-
bolem liczbowo-literowym, 

5) przepisach odrňbnych - naleŐy przez to ro-
zumień aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, 

6) przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to ro-
zumień ustalony planem zespół działaŊ 
moŐliwych do realizacji na danym obszarze 
na warunkach opisanych w tekŌcie planu, 

7) funkcji podstawowej – naleŐy przez to ro-
zumień rodzaj przeznaczenia (funkcji) tere-
nu, które powinno przewaŐań na danym te-
renie wyznaczonym liniami rozgraniczajņ-
cymi, 
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8) funkcji uzupełniajņcej – naleŐy przez to ro-

zumień przeznaczenie (funkcjň) terenu inne 
niŐ podstawowe, które uzupełnia lub wzbo-
gaca przeznaczenie podstawowe, 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień liniň, w której moŐe byń 
umieszczona Ōciana budynku lub fragment 
Ōciany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczajņcej drogi lub w kie-
runku innego elementu zagospodarowania; 
nieprzekraczanie to nie dotyczy elementów 
architektonicznych budynku takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, ru-
ra spustowa, podokiennik oraz innych detali 
wystroju zewnňtrznego budynku, 

10) tytule prawnym – naleŐy przez to rozumień 
prawo własnoŌci, uŐytkowania, zarzņdu 
oraz inne prawa wynikajņce z umów cywil-
noprawnych, 

11) korytarzach elektroenergetycznych – naleŐy 
przez to rozumień tereny znajdujņce siň w 
strefie oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych, których granice pokazane zostały 
na rysunku planu; 

12) usługach o charakterze poligonowym - na-
leŐy przez to rozumień takņ działalnoŌń 
usługowņ, która wymaga składowania ma-
teriałów i towarów na otwartym terenie, 

przy czym pojňcia i okreŌlenia uŐyte w planie, a 
wyŐej nie zdefiniowane, naleŐy rozumień zgod-
nie z ogólnie obowiņzujņcymi przepisami prawa 
i zasadami ich interpretacji. 

5. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospodaro-
wania wraz z symbolami liczbowo - litero-
wymi przypisanymi do poszczególnych ob-
szarów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) charakterystyczne wymiary. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące: przeznaczenia terenów, 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego, parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

gabarytów obiektów i wskaźników  
intensywności zabudowy 

§ 2.1. Ustala siň, Őe obszary oznaczone na ry-
sunku planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do ni-
niejszej uchwały symbolami 24.1 MNu,  
24.2 MNu, 24.3 MNu, 24.4 MNu, 24.5 MNu,  
24.6 MNu, 24.7 MNu, 24.8 MNu, przeznaczone 
sņ do utrzymania istniejņcej i realizacji projek-

towanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wraz z niezbňdnymi do jej funkcjonowania 
budynkami gospodarczymi i garaŐami - jako 
funkcji podstawowej, a takŐe zabudowy usłu-
gowej - jako funkcji uzupełniajņcej, przy zacho-
waniu przepisów odrňbnych i nastňpujņcych 
zasad i warunków ich zagospodarowania: 

1) Zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
realizowań w formie budynków mieszkal-
nych wolnostojņcych parterowych, z do-
puszczeniem poddaszy uŐytkowych, przy 
czym ustala siň, Őe: 

a) wysokoŌń posadowienia parteru budyn-
ków (mierzonego od Ōredniego poziomu 
terenu przed elewacjņ frontowņ budyn-
ku) wynosiń bňdzie maksymalnie 1,00m; 

b) dachy budynków bňdņ dwuspadowe lub 
wielospadowe o symetrycznych poła-
ciach i kņcie nachylenia w granicach  
30o ÷ 45o i pokryciu dachowym w kolorze 
naturalnej dachówki ceramicznej lub 
stonowanych odcieni grafitu lub brņzu; 

c) wysokoŌń kalenicy budynków (mierzona 
od Ōredniego poziomu terenu przed 
głównym wejŌciem do budynku) wyno-
siń bňdzie maksymalnie 10,00m. 

2) Niezbňdne w obrňbie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej pomieszczenia go-
spodarcze i garaŐe realizowań w ramach 
kubatury budynku mieszkalnego lub w for-
mie budynków wolnostojņcych partero-
wych, przy czym ustala siň, Őe: 

a) łņczna powierzchnia uŐytkowa pomiesz-
czeŊ gospodarczych i garaŐy nie moŐe 
przekroczyń 30% powierzchni uŐytkowej 
wszystkich budynków na działce; 

b) wysokoŌń posadowienia parteru budyn-
ków (mierzona od Ōredniego poziomu 
terenu przed głównym wejŌciem do bu-
dynku) wynosiń bňdzie maksymalnie 
0,50m, 

c) dachy budynków ustala siň jako dwu-
spadowe o kņcie nachylenia połaci da-
chowych w granicach 30o ÷ 45o i pokry-
ciu dachowym w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej lub stonowanych 
odcieni grafitu lub brņzu, pokryte tym 
samym materiałem, co budynek miesz-
kalny; w przypadku sytuowania budynku 
bezpoŌrednio przy granicy działki do-
puszcza siň dach jednospadowy; 

d) wysokoŌń kalenicy budynków (mierzona 
od Ōredniego poziomu terenu przed 
głównym wejŌciem do budynku) wyno-
siń bňdzie maksymalnie 6,00 m. 
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3) Dopuszczonņ w obszarach zabudowň usłu-

gowņ realizowań jako wydzielone pomiesz-
czenia w ramach kubatury budynku miesz-
kalnego lub w formie budynków wolnosto-
jņcych, przy czym ustala siň, Őe: 

a) w przypadku realizacji pomieszczeŊ 
usługowych w ramach kubatury budyn-
ku mieszkalnego lub jako wolnostojņce-
go budynku towarzyszņcego budynkowi 
mieszkalnemu na działce budowlanej, 
zabudowa usługowa nie moŐe naruszyń 
mieszkaniowego charakteru działki bu-
dowlanej, a łņczna powierzchnia uŐyt-
kowa pomieszczeŊ usługowych nie mo-
Őe przekroczyń 30% powierzchni uŐytko-
wej wszystkich budynków na działce; 

b) w przypadku realizacji wolnostojņcego 
budynku o funkcji usługowej wysokoŌń 
posadowienia parteru budynku (mierzo-
na od Ōredniego poziomu terenu przed 
głównym wejŌciem do budynku) wyno-
siń bňdzie maksymalnie 0,50m; 

c) w przypadku realizacji wolnostojņcego 
budynku o funkcji usługowej jako towa-
rzyszņcego budynkowi mieszkalnemu na 
działce budowlanej dach budynku ustala 
siň jako symetryczny dwuspadowy lub 
wielospadowy, o kņcie nachylenia połaci 
dachowych w granicach 30o ÷ 45o, o wy-
sokoŌci kalenicy budynku (mierzonej od 
Ōredniego poziomu terenu przed głów-
nym wejŌciem do budynku) nie wyŐszej 
niŐ 6,00 m i o pokryciu dachowym w ko-
lorze naturalnej dachówki ceramicznej 
lub stonowanych odcieni grafitu lub brņ-
zu, z tego samego materiału co budynek 
mieszkalny; w przypadku sytuowania 
budynku bezpoŌrednio przy granicy 
działki dopuszcza siň dach jednospado-
wy; 

d) zakazuje siň realizacji usług o charakte-
rze poligonowym. 

4) Dopuszcza siň sytuowanie budynków go-
spodarczych i garaŐy oraz budynków usłu-
gowych bezpoŌrednio przy granicy działki, 
przy zachowaniu przepisów odrňbnych i in-
nych ustaleŊ planu. 

5) WielkoŌń łņcznej powierzchni zabudowy 
budynków w stosunku do powierzchni kaŐ-
dej działki budowlanej ustala siň na mak-
symalnie 30%. 

6) Nowobudowane ogrodzenia działek bu-
dowlanych od strony dróg publicznych 
przyległych do obszarów winny odznaczań 
siň wysokim poziomem estetycznym i uŐyt-
kowym, z wykluczeniem ogrodzeŊ Őelbeto-

wych prefabrykowanych i siatki na słup-
kach, przy czym dopuszcza siň realizacjň 
ogrodzeŊ w formie Őywopłotów i murków 
kamiennych. 

7) Reklamy i szyldy na terenach przylegajņ-
cych do drogi publicznej moŐna umieszczań 
wyłņcznie na budynkach i ogrodzeniach, 
przy czym reklamy i szyldy umieszczane na 
ogrodzeniach nie mogņ byń wyŐsze niŐ te 
ogrodzenia. 

8) Złņcza kablowe i inne urzņdzenia techniczne 
muszņ byń zlicowane z ogrodzeniami. 

9) W przypadku sytuowania budynku na dział-
ce budowlanej przylegajņcej do drogi we-
wnňtrznej, odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy tego budynku od granicy pasa 
drogowego tej drogi ustala siň na minimum 
5,00m. 

10) Istniejņce w obszarach 24.2 MNu i 24.3 
MNu na dzieŊ uchwalenia planu budynki 
mieszkalne, inwentarskie, gospodarcze i ga-
raŐowe dopuszcza siň do zachowania po-
mimo, Őe spełniajņ tylko niektóre spoŌród 
warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustalonych niniejszym planem. Bu-
dynki te mogņ byń poddawane zmianie 
sposobu uŐytkowania, odbudowie, rozbu-
dowie i nadbudowie w zakresie nie kolidu-
jņcym z ustaleniami niniejszego planu. 

11) Minimalnņ odległoŌń budynków od górnej 
krawňdzi skarpy rowu melioracji szczegó-
łowej znajdujņcego siň w obszarach 24.7 
MNu i 24.8 MNu ustala siň na 3,00m, a mi-
nimalnņ odległoŌń biegnņcych równolegle 
do tego rowu ogrodzeŊ – na 1,50m. 

2. Ustala siň, Őe obszary oznaczone na rysun-
ku planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwały symbolami: 24.9 KDd i 24.10 KDd 
przeznaczone sņ do realizacji dróg publicznych 
dojazdowych jako dróg gminnych, przy zacho-
waniu przepisów odrňbnych i nastňpujņcych 
zasad i warunków ich zagospodarowania: 

1) SzerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
10,00m - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) Jedna jezdnia o szerokoŌci 5,00m ÷ 6,00m i 
co najmniej jednostronny chodnik. 

3) W obrňbie linii rozgraniczajņcych tych obsza-
rów dopuszcza siň realizacjň zatok parkingo-
wych wzdłuŐ jezdni, dróg rowerowych, ziele-
ni izolacyjnej, tablic informacyjnych i rekla-
mowych, noŌników reklamowych i obiektów 
małej architektury. 

3. Ustala siň, Őe obszary oznaczone na rysun-
ku planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwały symbolami: 24.11 KDw, 24.12 
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KDw, 24.13 KDw, 24.14 KDw, 24.15 KDw, 24.16 
KDw, 24.17 KDw, 24.18 KDw, 24.19 KDw i 24.20 
KDw przeznaczone sņ do realizacji dróg we-
wnňtrznych, przy zachowaniu przepisów odrňb-
nych i nastňpujņcych zasad i warunków ich za-
gospodarowania: 

1) SzerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
10,00m - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) Jedna jezdnia o szerokoŌci 5,00m i co naj-
mniej jednostronny chodnik, 

3) W obrňbie linii rozgraniczajņcych tych obsza-
rów dopuszcza siň realizacjň zatok parkingo-
wych wzdłuŐ jezdni, zieleni izolacyjnej, tablic 
informacyjnych i reklamowych, noŌników re-
klamowych i obiektów małej architektury. 

4. Ustala siň, Őe obszar oznaczony na rysunku 
planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 24.21 EE przeznaczony jest 
pod realizacjň urzņdzeŊ elektroenergetycznych, 
przy zachowaniu przepisów odrňbnych. 

5. Ustala siň, Őe obszar oznaczony na rysunku 
planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 24.22 R przeznaczony jest 
pod tereny rolne (grunty rolne w rozumieniu 
przepisów odrňbnych) z dopuszczeniem zabu-
dowy zagrodowej zwiņzanej z gospodarstwem 
rolnym o powierzchni co najmniej 1,0 ha, t.j. z 
dopuszczeniem budynków i urzņdzeŊ budowla-
nych słuŐņcych produkcji rolniczej, nie wyłņcza-
jņc produkcji rybnej, przy zachowaniu przepisów 
odrňbnych i nastňpujņcych zasad i warunków 
jego zagospodarowania: 

1) zabudowň mieszkaniowņ w ramach zabudo-
wy zagrodowej realizowań w formie budyn-
ków parterowych lub dwukondygnacyjnych 
(parter + poddasze uŐytkowe), przy czym 
ustala siň: 

a) wysokoŌń posadowienia parteru budynku 
(mierzonņ od Ōredniego poziomu terenu 
przed elewacjņ frontowņ budynku) - mak-
symalnie 1,0 m, 

b) maksymalna wysokoŌń głównej kalenicy – 
10,0 m, 

c) dach dwu lub wielospadowy, o syme-
trycznych połaciach i kņcie nachylenia po-
łaci od 30o do 45o, 

d) pokrycie i kolor dachu – dachówka cera-
miczna, bitumiczna, materiały dachówko-
podobne w kolorze tradycyjnej dachówki 
lub stonowanych odcieni grafitu i brņzu; 

2) niezbňdne w zabudowie zagrodowej budynki 
słuŐņce produkcji rolniczej, gospodarcze i ga-
raŐe realizowań w formie budynków parte-
rowych, przy czym ustala siň: 

a) wysokoŌń posadowienia parteru budynku 
(mierzonņ od Ōredniego poziomu terenu 
przed głównym wejŌciem do budynku) - 
maksymalnie 0,50m, 

b) wysokoŌń głównej kalenicy budynku (mie-
rzonņ od Ōredniego poziomu terenu przed 
głównym wejŌciem do budynku) maksy-
malnie 6.0m, 

c) dach dwuspadowy lub wielospadowy o 
symetrycznych połaciach i kņcie nachyle-
nia połaci w granicach 30o ÷ 45o i pokryciu 
dachowym w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej, kryty tym samym materiałem 
pokryciowym, jak budynek mieszkalny po-
łoŐony na tej samej działce o ile taki istnie-
je; w przypadku sytuowania budynku bez-
poŌrednio przy granicy działki dopuszcza 
siň dach jednospadowy; 

3) minimalnņ odległoŌń budynków od osi rowu 
melioracji szczegółowej biegnņcego wzdłuŐ 
północnej granicy obszaru ustala siň na 
40,00m. 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące  

zasad ochrony środowiska i przyrody 

§ 3. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala siň nastňpujņce warunki i wymagania w 
zakresie ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

1) Za wyjņtkiem dróg publicznych i innych 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej, a w obszarze 24.22 R takŐe za wyjņtkiem 
ziemnych stawów hodowlanych, przy za-
chowaniu pozostałych ustaleŊ planu, w ob-
szarach zakazuje siň realizacji obiektów „mo-
gņcych zawsze znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko” i „mogņcych potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko” w rozumieniu 
przepisów odrňbnych obowiņzujņcych na 
dzieŊ uchwalenia niniejszego planu. 

2) Dopuszczalny poziom hałasu w obszarach 
oznaczonych na rysunku planu, bňdņcym za-
łņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały symbo-
lami 24.1 MNu, 24.2 MNu, 24.3 MNu, 24.4 
MNu, 24.5 MNu, 24.6 MNu, 24.7 MNu, 24.8 
MNu nie moŐe przekroczyń dopuszczalnego 
poziomu hałasu okreŌlonego przepisami od-
rňbnymi dla terenów zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, a dopuszczona w tych obsza-
rach zabudowa usługowa jako funkcja uzu-
pełniajņca nie moŐe powodowań przekrocze-
nia standardów jakoŌci Ōrodowiska poza te-
renem, do którego prowadzņcy działalnoŌń 
usługowņ ma tytuł prawny. 

3) W obszarach oznaczonych na rysunku planu, 
bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolami: 24.1 MNu, 24.2 MNu, 
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24.3 MNu, 24.4 MNu, 24.5 MNu, 24.6 MNu, 
24.7 MNu, 24.8 MNu minimalnņ powierzch-
niň biologicznie czynnņ (w stosunku do całej 
powierzchni kaŐdej działki budowlanej) ustala 
siň w wielkoŌci minimum 60%. 

4) W obszarze 24.22R zakazuje siň wycinki ist-
niejņcego drzewostanu, za wyjņtkiem przy-
padków wynikajņcych z potrzeb utrzymania i 
konserwacji istniejņcego w obszarze rowu 
melioracji szczegółowej, a takŐe potrzeb 
zwiņzanych z budowņ ziemnych stawów ho-
dowlanych. 

5) W obszarze 24.22 R zakazuje siň realizacji 
obiektów inwentarskich zwiņzanych z wytwa-
rzaniem gnojowicy lub innych nawozów na-
turalnych. 

6) Ustala siň wykorzystywanie do celów grzew-
czych: odnawialnych Ŏródeł energii (kolektory 
słoneczne, pompy ciepła), kotłów opalanych 
gazem, wysokosprawnych kotłów olejowych 
opalanych olejem opałowym o niskiej zawar-
toŌci siarki lub elektrycznych urzņdzeŊ 
grzewczych. 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 4. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala siň nastňpujņce szczegółowe zasady i 
warunki podziału nieruchomoŌci: 

1) Nie wyznacza siň granic obszarów wymaga-
jņcych obowiņzkowo przeprowadzenia scale-
nia i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu 
przepisów odrňbnych. 

2) Przy zachowaniu pozostałych ustaleŊ planu i 
przepisów odrňbnych w obszarach 24.2 MNu 
i 24.7 MNu dopuszcza siň wydzielanie działek 
przeznaczonych pod realizacjň dróg we-
wnňtrznych o szerokoŌci pasa drogowego 
minimum 8,00m, z trójkņtnym poszerzeniem 
pasa drogowego w obrňbie skrzyŐowaŊ z 
drogami publicznymi, drogami wewnňtrz-
nymi pokazanymi na rysunku planu i wza-
jemnie ze sobņ o długoŌciach boków trójkņta 
równoległych do osi jezdni równych co naj-
mniej 5,00m. W przypadku wydzielania drogi 
wewnňtrznej bez przejazdu („Ōlepej”) dłuŐ-
szej niŐ 60,0 m naleŐy jņ zakoŊczyń placykiem 
do zawracania o wymiarach minimum 
12,50m x 12,50m. 

3) Podziały geodezyjne nieruchomoŌci na dział-
ki budowlane w obszarach oznaczonych na 
rysunku planu, bňdņcym załņcznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały, symbolami: 24.1 MNu, 
24.2 MNu, 24.3 MNu, 24.4 MNu, 24.5 MNu, 
24.6 MNu, 24.7 MNu, 24.8 MNu sņ moŐliwe 
przy zachowaniu przepisów odrňbnych, po-

zostałych ustaleŊ planu oraz nastňpujņcych 
warunków: 

a) W wyniku podziału terenu na działki bu-
dowlane, naleŐy zachowań wartoŌci uŐyt-
kowe zgodne z przeznaczeniem w planie 
wszystkich fragmentów nieruchomoŌci 
podlegajņcej podziałowi. 

b) Wydzielanie działek budowlanych z nieru-
chomoŌci dopuszczalne jedynie po 
uprzednim wydzieleniu z nieruchomoŌci 
podlegajņcej podziałowi, działek pod drogi 
publiczne projektowane niniejszym pla-
nem, a takŐe działek pod poszerzenia ist-
niejņcych dróg publicznych - zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

c) Zakazuje siň wydzielania działek, którym 
nie zapewniono bezpoŌredniego dostňpu 
do drogi publicznej lub wewnňtrznej, za 
wyjņtkiem sytuacji, kiedy wydzielenie 
działki słuŐy powiňkszeniu innej działki 
posiadajņcej juŐ zapewniony dostňp do 
drogi publicznej lub wewnňtrznej. 

d) Minimalnņ powierzchniň kaŐdej nowotwo-
rzonej działki budowlanej ustala siň na 
1000m2 z tolerancjņ +/-5%, za wyjņtkiem 
wydzielenia działek budowlanych, na któ-
rych realizowane byłyby wyłņcznie urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej lub drogi 
wewnňtrzne, a takŐe za wyjņtkiem sytuacji, 
kiedy wydzielenie działki słuŐy powiňksze-
niu przyległej działki budowlanej. 

e) Kņt połoŐenia granic wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego drogi pu-
blicznej lub wewnňtrznej winien siň zawie-
rań pomiňdzy 70o a 110o. 

f) Minimalnņ szerokoŌń nowowydzielanej 
działki budowlanej ustala siň na 18,0m, a 
minimalnņ szerokoŌń jej przylegania do 
drogi publicznej lub wewnňtrznej ustala 
siň na 5,0m. 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

§ 5. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala siň nastňpujņce warunki i wymagania w 
zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) W oparciu o istniejņce i projektowane na 
terenie gminy Kampinos sieci infrastruktury 
technicznej ustala siň docelowe wyposaŐe-
nie obszarów w nastňpujņce sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) elektroenergetycznņ i oŌwietleniowņ, 
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d) telekomunikacyjnņ, 

e) gazowņ, 

przy czym dopuszcza siň realizacjň innych 
zbiorowych mediów infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem zachowania przepi-
sów odrňbnych oraz innych ustaleŊ planu. 

2) W obszarach dopuszcza siň odprowadzanie 
Ōcieków bytowych do zbiorników bezod-
pływowych z ich okresowym wywozem na 
przystosowanņ do tego oczyszczalniň Ōcie-
ków - w okresie przejŌciowym, do czasu 
uzyskania warunków operatora kanalizacji 
sanitarnej. 

3) W obrňbie obszarów dopuszcza siň utrzy-
manie istniejņcych sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz realizacjň urzņdzeŊ, sieci i przy-
łņczy infrastruktury technicznej wg potrzeb, 
przy zachowaniu przepisów odrňbnych, 
przy czym urzņdzenia i sieci tej infrastruktu-
ry lokalizowań naleŐy w pasach drogowych 
dróg publicznych i dróg wewnňtrznych, a 
takŐe w pasach terenu pomiňdzy liniami 
rozgraniczajņcymi dróg publicznych lub 
dróg wewnňtrznych ograniczajņcych obsza-
ry, a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy. 

4) W uzasadnionych przypadkach moŐliwe jest 
odstňpstwo od zasady okreŌlonej w pkt 3, 
t.j. dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ i sieci 
infrastruktury technicznej wewnņtrz obsza-
rów, w uzgodnieniu z właŌcicielem terenu i 
przy zachowaniu przepisów odrňbnych. 

5) W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-
nych elementów zagospodarowania z ist-
niejņcņ w obrňbie terenu objňtego niniej-
szym planem infrastrukturņ technicznņ, na-
leŐy, przy zachowaniu przepisów odrňb-
nych, przebudowań kolidujņce fragmenty 
infrastruktury technicznej. 

6) Wprowadza siň obowiņzek odprowadzania 
Ōcieków deszczowych z powierzchni utwar-
dzonych dróg według wymagaŊ przepisów 
odrňbnych. 

7) Ustala siň zasadň gromadzenia odpadów 
stałych o charakterze komunalnym w indy-
widualnych pojemnikach przystosowanych 
do segregacji tych odpadów z ich okreso-
wym wywozem w ramach systemu utyliza-
cji odpadów gminy Kampinos, a takŐe za-
sadň, Őe ewentualne odpady niebezpieczne 
(w rozumieniu przepisów odrňbnych), zwiņ-
zane z funkcjonowaniem zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej lub usług podlega-
jņ utylizacji przez specjalistyczne jednostki 
utylizacji działajņce w oparciu o przepisy 
odrňbne. 

8) Ustala siň docelowe zaopatrzenie obszarów 
w gaz ziemny gazociņgiem Ōredniego ci-
Ōnienia, na warunkach okreŌlonych przez 
operatora sieci gazowej. 

9) W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň: 

a) zaspokojenie potrzeb elektroenergetycz-
nych obszarów z napowietrznej linii elek-
troenergetycznej 0,4 kV, biegnņcej na 
fragmentach terenu objňtego planem - 
na warunkach okreŌlonych przez opera-
tora sieci elektroenergetycznej, 

b) rozbudowň istniejņcej stacji transforma-
torowej 15 kV/0,4 kV, zlokalizowanej w 
obrňbie obszaru oznaczonego na rysun-
ku planu, bňdņcym załņcznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały, symbolem 24.21 EE, 
a takŐe budowň linii elektroenergetycz-
no-oŌwietleniowych niskiego napiňcia 
stosownie do potrzeb - na warunkach 
okreŌlonych przez operatora sieci elek-
troenergetycznej. 

10) W zakresie rowu melioracji szczegółowej 
istniejņcego w obszarze oznaczonym na ry-
sunku planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolem 24.22 R, przy 
zachowaniu przepisów odrňbnych i pozo-
stałych ustaleŊ planu, ustala siň: 

a) dopuszcza siň moŐliwoŌń przebudowy 
rowu, w tym zwłaszcza w powiņzaniu z 
budowņ ziemnego stawu hodowlanego, 

b) dopuszcza siň traktowanie rowu jako 
odbiornika oczyszczonych Ōcieków desz-
czowych lub oczyszczonych Ōcieków po-
chodzņcych z hodowli ryb lub innych or-
ganizmów wodnych pod warunkiem za-
pewnienia właŌciwej jego przepustowo-
Ōci na całym odcinku poniŐej miejsca 
zrzutu tych Ōcieków, 

c) wprowadza siň obowiņzek zapewnienia 
dostňpu do rowu dla celów jego kon-
serwacji, a w szczególnoŌci wprowadza 
siň zakaz budowy ogrodzeŊ i budowli 
ograniczajņcych ten dostňp w odległoŌci 
minimum 1,50m od krawňdzi rowu. 

11) Ustala siň budowň sieci telekomunikacyjnej 
i przyłņczenia do tej sieci, stosownie do po-
trzeb, na warunkach przepisów odrňbnych. 

12) Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi ko-
munikacyjnej: 

a) obsługň komunikacyjnņ działek budow-
lanych przylegajņcych do dróg publicz-
nych istniejņcych lub projektowanych 
niniejszym planem zapewniajņ zjazdy 
bezpoŌrednie z tych dróg - istniejņce lub 
realizowane według potrzeb, 
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b) dostňp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych nie przylegajņcych do 
dróg publicznych istniejņcych lub projek-
towanych niniejszym planem naleŐy za-
pewniń poprzez drogi wewnňtrzne, pro-
jektowane niniejszym planem bņdŎ do-
puszczone do realizacji w oparciu o usta-
lenia planu lub w inny sposób, zgodny z 
przepisami odrňbnymi. 

13) Zagospodarowanie terenu kaŐdej działki 
budowlanej, na której zlokalizowana zosta-
nie zabudowa usługowa, uwzglňdniń musi 
pełne pokrycie potrzeb w zakresie parko-
wania pojazdów zwiņzanych z funkcjono-
waniem usług, przy dotrzymaniu minimal-
nego wskaŎnika - 3 miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych na kaŐde 100 m2 
powierzchni uŐytkowej pomieszczeŊ usłu-
gowych. 

14) Zagospodarowanie terenu kaŐdej działki 
budowlanej, na której zlokalizowana zosta-
nie zabudowa mieszkaniowa, uwzglňdniń 
musi pełne pokrycie potrzeb w zakresie 
parkowania pojazdów, przy dotrzymaniu 
minimalnego wskaŎnika - 1 miejsce parkin-
gowe dla samochodów osobowych na je-
den lokal mieszkalny. 

15) Elementy komunikacji słuŐņce pieszym w 
pomieszczeniach usługowych oraz dojŌcia 
do budynków z pomieszczeniami usługo-
wymi naleŐy przystosowań dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

 
 
 
 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące sposobów  

i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenu 

§ 6. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala siň zasady tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

1) Do czasu zagospodarowania terenów zgod-
nie z ich przeznaczeniem w planie tereny 
mogņ byń zagospodarowywane i wykorzy-
stywane w sposób dotychczasowy. 

2) Do czasu realizacji na warunkach planu sys-
temu zaopatrzenia w energiň elektrycznņ do-
puszcza siň zaopatrzenie istniejņcej w obsza-
rach zabudowy w energiň elektrycznņ w spo-
sób dotychczasowy. 

Rozdział VII 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej 

służącej naliczeniu opłaty z tytułu  
wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanego uchwaleniem planu 

§ 7. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
spowodowanego uchwaleniem planu w wyso-
koŌci 5%. 

Rozdział VIII 
Przepisy końcowe 

§ 8.1. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Kampinos. 

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

 
 Przewodniczņca Rady Gminy: 

dr inż. Monika Ciurzyńska 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XV/55/11 
Rady Gminy Kampinos 

z dnia 30 listopada 2011r. 
 

Rozstrzygniňcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno 

 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi zmianami) oraz w nawiņzaniu do informacji Wójta 
Gminy Kampinos stwierdza siň, Őe do wymienionego wyŐej projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadajņce osobowoŌci prawnej nie wniosły Őadnych uwag. 

 
 Przewodniczņca Rady Gminy: 

dr inż. Monika Ciurzyńska 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XV/55/11 
Rady Gminy Kampinos 

z dnia 30 listopada 2011r. 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

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

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, póŎniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŎniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240, z póŎniejszymi zmianami) Rada Gminy Kampinos rozstrzyga, co nastňpuje: 

1. Z ustaleŊ zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu gminy Kampinos we wsi Szczytno oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków fi-
nansowych uchwalenia tego planu wynika, Őe realizacja zapisanych w nim zadaŊ z zakresu infrastruk-
tury technicznej moŐe pociņgnņń za sobņ wydatki z budŐetu gminy; 

2. Inwestycje i nakłady wynikajņce z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje w 
zakresie infrastruktury technicznej, które sņ niezbňdne dla prawidłowego i uporzņdkowanego zago-
spodarowania terenu objňtego planem, bňdņ finansowane ze Ōrodków budŐetowych gminy, kredy-
tów, obligacji oraz Ōrodków pomocowych, przy czym: 

a) limity wydatków budŐetowych na wieloletnie programy inwestycyjne bňdņ ujňte kaŐdorazowo w 
budŐecie gminy na kaŐdy rok, 

b) istniejņ moŐliwoŌci ubiegania siň o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 
zakresie uzbrojenia pozostajņcego w gestii gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zain-
teresowanymi inwestorami. 

 
 Przewodniczņca Rady Gminy: 

dr inż. Monika Ciurzyńska 
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