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UCHWAŁA Nr LIV/248/10 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 6 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Podkampinos w gminie Kampinos. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity w Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 15  
ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŎniejszymi zmianami) w zwiņzku z uchwałņ nr 
XLI/179/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 
2009r., po stwierdzeniu pełnej zgodnoŌci z obo-
wiņzujņcym „Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kampi-
nos” Rada Gminy Kampinos uchwala, co nastňpu-
je: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kampinos dla 
fragmentu wsi Podkampinos oznaczonego na 
rysunku planu, bňdņcym załņcznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolami: 17.3 MN i 17.4 
KDw. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami za-
wartymi w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym z 
uwagi na niewystňpowanie problematyki, plan nie 
okreŌla: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegajņcych specjalnej ochronie ustalonych 
na podstawie odrňbnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a takŐe naraŐonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych, 

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej, 

3) szczególnych warunków zagospodarowania 
oraz ograniczeŊ w uŐytkowaniu terenów, 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały bňdņcy-
mi 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 Kartograficznej), 
stanowiņca załņcznik nr 1. 

2) Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2. 

3) Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiņce załņcznik nr 3. 

4. Ilekroń w planie jest mowa o: 

1) 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, 

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

3) obszarze – naleŐy przez to rozumień teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi i oznaczony symbo-
lem liczbowo-literowym, o ile z treŌci uchwały 
nie wynika inaczej, 

4) przepisach odrňbnych - naleŐy przez to rozu-
mień aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branŐowe, a takŐe ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenu wynikajņce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych do-
tyczņcych obszaru objňtego planem lub 
przedmiotu jego ustaleŊ, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy przez 
to rozumień liniň, w której moŐe byń umiesz-
czona Ōciana budynku lub fragment Ōciany bu-
dynku, bez jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczajņcej drogi lub w kierunku innego 
elementu zagospodarowania; nieprzekraczanie 
to nie dotyczy elementów architektonicznych 
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budynku takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokiennik 
oraz innych detali wystroju zewnňtrznego bu-
dynku, 

6) działce budowlanej – naleŐy przez to rozumień 
nieruchomoŌń gruntowņ, której wielkoŌń, cechy 
geometryczne, dostňp do drogi publicznej oraz 
wyposaŐenie w urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniajņ wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikajņce z odrňbnych przepi-
sów i aktów prawa miejscowego, 

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

5. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu i róŐnych zasadach zagospodarowania 
wraz z symbolami liczbowo - literowymi przy-
pisanymi do poszczególnych obszarów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) charakterystyczne wymiary. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące: przeznaczenia terenów,  

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go, parametrów i wskaźników kształtowania  
zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  

gabarytów obiektów i wskaźników  
intensywności zabudowy 

§ 2.1. Ustala siň, Őe obszar oznaczony na ry-
sunku planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwały symbolami 17.3 MN przeznaczony 
jest do realizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wraz z niezbňdnymi do jej funkcjonowa-
nia budynkami gospodarczymi i garaŐami, przy 
zachowaniu przepisów odrňbnych i nastňpujņcych 
zasad i warunków jego zagospodarowania: 

1) Zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ reali-
zowań w formie budynków mieszkalnych wol-
nostojņcych parterowych, z dopuszczeniem 
poddaszy uŐytkowych, przy czym ustala siň, Őe: 

a) wysokoŌń posadowienia parteru budynków 
(mierzonņ od Ōredniego poziomu terenu 
przed elewacjņ frontowņ budynku) wynosiń 
bňdzie maksymalnie 1,00m; 

b) dachy budynków bňdņ dwuspadowe lub 
wielospadowe o kņcie nachylenia w grani-
cach 30o ÷ 45o i pokryciu dachowym w kolo-
rze naturalnej dachówki ceramicznej lub 
stonowanych odcieni grafitu lub brņzu; 

c) wysokoŌń kalenicy budynków (mierzona od 
Ōredniego poziomu terenu przed głównym 
wejŌciem do budynku) wynosiń bňdzie mak-
symalnie 10,00m. 

2) Niezbňdne w obrňbie działek budowlanych 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po-
mieszczenia gospodarcze i garaŐe realizowań w 
ramach kubatury budynku mieszkalnego lub w 
formie budynków wolnostojņcych partero-
wych, przy czym ustala siň, Őe: 

a) łņczna powierzchnia uŐytkowa pomieszczeŊ 
gospodarczych i garaŐy nie moŐe przekro-
czyń 30% powierzchni uŐytkowej wszystkich 
budynków na działce; 

b) wysokoŌń posadowienia parteru budynków 
(mierzona od Ōredniego poziomu terenu 
przed głównym wejŌciem do budynku) wy-
nosiń bňdzie maksymalnie 0,50m, 

c) dachy budynków ustala siň jako dwuspa-
dowe, o kņcie nachylenia połaci dachowych 
w granicach 20o ÷ 45o i pokryciu dachowym 
w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej 
lub stonowanych odcieni grafitu lub brņzu, 
pokryte tym samym materiałem, co budy-
nek mieszkalny; w przypadku sytuowania 
budynku bezpoŌrednio przy granicy działki 
dopuszcza siň dach jednospadowy; 

d) wysokoŌń kalenicy budynków (mierzona od 
Ōredniego poziomu terenu przed głównym 
wejŌciem do budynku) wynosiń bňdzie mak-
symalnie 6,00m. 

e) dopuszcza siň sytuowanie budynków go-
spodarczych i garaŐy bezpoŌrednio przy 
granicy działki, przy zachowaniu przepisów 
odrňbnych i innych ustaleŊ planu. 

3) WielkoŌń łņcznej powierzchni zabudowy bu-
dynków w stosunku do powierzchni kaŐdej 
działki budowlanej ustala siň na maksymalnie 
30%. 

4) Złņcza kablowe i inne urzņdzenia techniczne 
muszņ byń zlicowane z ogrodzeniami działki 
budowlanej. 

2. Ustala siň, Őe obszar oznaczony na rysunku 
planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem: 17.4 KDw przeznaczony jest 
pod drogň wewnňtrznņ (niepublicznņ), przy za-
chowaniu nastňpujņcych zasad i warunków jego 
zagospodarowania: 

1) SzerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych drogi 
ustala siň na 6,00m - zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 
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2) W obrňbie linii rozgraniczajņcych obszaru do-

puszcza siň realizacjň infrastruktury technicznej 
wszystkich rodzajów, tablic informacyjnych i 
reklamowych, noŌników reklamowych - pod 
warunkiem zachowania przepisów odrňbnych 
oraz pozostałych ustaleŊ planu. 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące zasad  

ochrony środowiska i przyrody 

§ 3. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň nastňpujņce warunki i wymagania w zakre-
sie ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

1) Za wyjņtkiem obiektów i urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej w obszarach zakazuje siň realiza-
cji obiektów „mogņcych zawsze znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko” i „mogņcych poten-
cjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko” 
w rozumieniu przepisów odrňbnych obowiņzu-
jņcych na dzieŊ uchwalenia niniejszego planu. 

2) Dopuszczalny poziom hałasu w obszarze ozna-
czonym na rysunku planu, bňdņcym załņczni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały symbolem 
17.3 MN nie moŐe przekroczyń dopuszczalnego 
poziomu hałasu okreŌlonego przepisami od-
rňbnymi dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

3) W obszarze oznaczonym na rysunku planu, 
bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 17.3 MN minimalnņ po-
wierzchniň biologicznie czynnņ (w stosunku do 
całej powierzchni kaŐdej działki budowlanej w 
obrňbie obszaru) ustala siň w wielkoŌci mini-
mum 70%. 

4) 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 zawarto-
Ōci siarki lub elektrycznych urzņdzeŊ grzew-
czych. 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

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

1) Nie wyznacza siň granic obszarów wymagajņ-
cych obowiņzkowo przeprowadzenia scalenia i 
podziału nieruchomoŌci w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych. 

2) W obszarze 17.3 MN dopuszcza siň podziały 
geodezyjne nieruchomoŌci wyłņcznie w sytu-
acji, kiedy wydzielenie działki słuŐy powiňksze-

niu przyległej działki budowlanej, a zatem nie 
wyznacza siň minimalnej ani maksymalnej po-
wierzchni wydzielanej działki, ani teŐ kņta poło-
Őenia granic wydzielanej działki w stosunku do 
pasa drogowego. 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów  
infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 5. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
i komunikacji: 

1) W oparciu o istniejņce i projektowane na te-
renie gminy Kampinos sieci infrastruktury 
technicznej ustala siň docelowe wyposaŐenie 
obszarów w nastňpujņce sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) elektroenergetycznņ i oŌwietleniowņ, 

d) telekomunikacyjnņ, 

e) gazowņ, 

przy czym dopuszcza siň realizacjň innych 
zbiorowych mediów infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zachowania przepisów 
odrňbnych oraz innych ustaleŊ planu. 

2) W obszarze oznaczonym na rysunku planu, 
bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 17.3 MN dopuszcza siň 
odprowadzanie Ōcieków bytowych do zbior-
ników bezodpływowych z ich okresowym 
wywozem na przystosowanņ do tego oczysz-
czalniň Ōcieków - w okresie przejŌciowym, do 
czasu uzyskania warunków operatora kanali-
zacji sanitarnej. 

3) W obrňbie obszarów dopuszcza siň utrzyma-
nie istniejņcych sieci infrastruktury technicz-
nej oraz realizacjň nowych urzņdzeŊ, sieci i 
przyłņczy infrastruktury technicznej wg po-
trzeb, przy zachowaniu przepisów odrňbnych, 
przy czym urzņdzenia i sieci tej infrastruktury 
lokalizowań naleŐy w pasie drogowym drogi 
wewnňtrznej wyznaczonej niniejszym planem 
w postaci obszaru 17.4 KDw, a takŐe w pa-
sach terenu pomiňdzy liniami rozgraniczajņ-
cymi tejŐe drogi wewnňtrznej, a nieprzekra-
czalnņ liniņ zabudowy. 

4) W uzasadnionych przypadkach moŐliwe jest 
odstňpstwo od zasady okreŌlonej w pkt 3, t. j. 
dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ i sieci infra-
struktury technicznej wewnņtrz obszaru 
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17.3 MN, w uzgodnieniu z właŌcicielem tere-
nu i przy zachowaniu przepisów odrňbnych. 

5) Realizacja zagospodarowania w obszarze 
17.3 MN uwzglňdniń musi zachowanie odle-
głoŌci minimum 6,00m od osi istniejņcego 
kanału deszczowego (rurociņgu melioracyj-
nego). 

6) W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-
nego zagospodarowania z istniejņcymi urzņ-
dzeniami drenarskimi naleŐy, przy zachowa-
niu przepisów odrňbnych, przebudowań lub 
zlikwidowań kolidujņce urzņdzenia drenarskie 
w uzgodnieniu z organem właŌciwym w 
sprawach melioracji wodnych. 

7) W obszarze oznaczonym na rysunku planu, 
bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 17.3 MN ustala siň zasadň 
gromadzenia odpadów stałych o charakterze 
komunalnym w indywidualnych pojemnikach 
przystosowanych do segregacji tych odpa-
dów z ich okresowym wywozem w ramach 
systemu utylizacji odpadów gminy Kampi-
nos, a takŐe zasadň, Őe ewentualne odpady 
niebezpieczne (w rozumieniu przepisów od-
rňbnych), zwiņzane z funkcjonowaniem zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej podlega-
jņ utylizacji przez specjalistyczne jednostki 
utylizacji działajņce w oparciu o przepisy od-
rňbne. 

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

9) W obszarze oznaczonym na rysunku planu, 
bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 17.3 MN ustala siň zaspo-
kojenie potrzeb elektroenergetycznych z ist-
niejņcej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej niskiego napiňcia 0,4 kV, biegnņcej w 
obszarze oznaczonym na rysunku planu bň-
dņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa-
ły symbolem: 17.4 KDw - na warunkach okre-
Ōlonych przez operatora tejŐe sieci elektro-
energetycznej. 

 

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

11) Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu, 
bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały, symbolem 17.3 MN ustala siň, Őe 
obsługň komunikacyjnņ działek przylegajņ-
cych do drogi wewnňtrznej wyznaczonej  
niniejszym planem w postaci obszaru 
17.4 KDw, zapewniņ zjazdy bezpoŌrednie z tej 
drogi - realizowane według potrzeb, a dla 
działek nie przylegajņcych do tejŐe drogi we-
wnňtrznej obsługň komunikacyjna ustala siň 
od drogi przylegajņcej do południowej grani-
cy obszaru objňtego planem. 

12) Zagospodarowanie terenu kaŐdej działki bu-
dowlanej uwzglňdniń musi pełne pokrycie  
potrzeb w zakresie parkowania pojazdów, 
przy dotrzymaniu minimalnego wskaŎnika -  
1 miejsce parkingowe dla samochodów oso-
bowych na jeden lokal mieszkalny. 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej  

służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości spowodowanego  

uchwaleniem planu 

§ 6. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu opła-
ty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci spo-
wodowanego uchwaleniem planu w wysokoŌci 
0%. 

Rozdział VII 
Przepisy końcowe 

§ 7. W granicach obszaru objňtego niniejszym 
planem traci moc miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kampinos zatwier-
dzony uchwałņ nr XXXII/238/02 Rady Gminy 
Kampinos z dnia 20 czerwca 2002r. 

§ 8.1. Wykonanie uchwały powierza siň Wójto-
wi Gminy Kampinos. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

mgr inż. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LIV/248/10 

Rady Gminy Kampinos 
z dnia 6 wrzeŌnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Podkampinos 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi zmianami) oraz w nawiņzaniu do informacji Wójta Gminy Kam-
pinos stwierdza siň, Őe do wymienionego wyŐej projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nie posiadajņce osobowoŌci prawnej nie wniosły Őadnych uwag. 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

mgr inż. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LIV/248/10 

Rady Gminy Kampinos 
z dnia 6 wrzeŌnia 2010r. 

 
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 przestrzen-

nym (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 zmianami) oraz art. 
167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŎniej-
szymi zmianami) Rada Gminy Kampinos rozstrzyga, co nastňpuje: 

1. Z ustaleŊ zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu gminy Kampinos we wsi Podkampinos oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków finan-
sowych uchwalenia tego planu wynika, Őe realizacja zapisanych w nim zadaŊ z zakresu infrastruktury 
technicznej moŐe pociņgnņń za sobņ wydatki z budŐetu gminy; 

2. Inwestycje i nakłady wynikajņce z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje w zakre-
sie infrastruktury technicznej, które sņ niezbňdne dla prawidłowego i uporzņdkowanego zagospodaro-
wania terenu objňtego planem, bňdņ finansowane ze Ōrodków budŐetowych gminy, kredytów, obligacji 
oraz Ōrodków pomocowych, przy czym: 

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

b) istniejņ moŐliwoŌci ubiegania siň o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w za-
kresie uzbrojenia pozostajņcego w gestii gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zaintereso-
wanymi inwestorami. 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

mgr inż. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka 

 
 
 
 
 
 
 
 


