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Uwagi wstępne   

  
„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos na lata 2004-213”                               

z uwzględnieniem aktualizacji do roku 2020 powstał zgodnie z Ustawą                              
o samorządzie gminnym i w oparciu o „Strategię Rozwoju Gminy Kampinos do 2020 
r.” "Plan…" stanowi zarazem podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju ze 
środków budżetu województwa i funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych 
instrumentów pomocowych. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos na lata 2004-2013 został przyjęty 
przez Radę Gminy uchwałą nr XXIV/168/04 z dnia 04.08.2004 r., aktualizacja Planu 
została przyjęta uchwałą Nr XXVI/108/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 
2016 r. 

Plan Rozwoju Lokalnego został sporządzony zgodnie ze Strategią Rozwoju 
Gminy, po analizie i zdiagnozowaniu potrzeb i możliwości gminy na realizację celów 
zawartych w Strategii. Znalazło to swoje odbicie w strukturze niniejszego dokumentu, 
na którą składają się: 

1. Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Kampinos; 
2. Streszczenie „ Strategii Rozwoju Gminy Kampinos do 2020 r."; 
3. Określenie głównych celów (priorytetów)  "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Kampinos na lata 2004-2020”; 
4. Opis działań i zadań zawartych w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 

Kampinos na lata 2004-2020”. 
 

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos na lata 2004-2013”                              
z uwzględnieniem aktualizacji do roku 2020 jest ściśle powiązany i bezpośrednio 
wynika ze „Strategii Rozwoju Gminy Kampinos do 2020r.”, która jest w stosunku do 
niego dokumentem nadrzędnym. W opracowaniu zostało przyjęte, że główne cele 
(priorytety) Planu Rozwoju wynikają i wpisują się bezpośrednio w cele operacyjne 
„Strategii…”. Ponieważ „Strategia” jest dokumentem ogólnym, wytyczającym kierunki 
działań i długookresowe cele rozwoju, niniejszy dokument powstał w celu ich 
realizacji i zapoczątkowania oraz ukierunkowania działań służących temu celowi. 
Przy opracowaniu dokumentu kierowano się zasadą wyboru priorytetów i zadań w 
taki sposób, aby ich realizacja pozwoliła w przyszłości osiągnąć efekty założone w 
„Strategii...” . 

Plan jest dokumentem otwartym, który może być uzupełniany o konkretne 
działania i priorytety, jeśli zajdą w przyszłości takie potrzeby. 

 
Umieszczenie zadań w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos ma na 

celu umożliwienie Gminie przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych                               
o dofinansowanie zadań/przedsięwzięć ze środków zewnętrznych (ze środków Unii 
Europejskiej, środków budżetu Województwa Mazowieckiego, środków budżetu 
Państwa, środków NFOŚiGW, środków WFOŚiGW, oraz innych środków 
zewnętrznych), w przypadku konieczności umieszczenia tych zadań w dokumentach 
planistycznych/strategicznych. 

Zadania znajdujące się w Planie Rozwoju Lokalnego skierowane zostaną 
do realizacji tylko i wyłącznie w przypadku posiadania odpowiednich środków 
finansowych, ich zabezpieczenia na realizację w budżecie gminy na dany 
rok/lata, po uzyskania zewnętrznych środków finansowych w przypadku 
możliwości składania dokumentacji aplikacyjnej, oraz po zatwierdzeniu ich 
realizacji przez Wójta Gminy Kampinos oraz Radę Gminy w Kampinosie. 
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Rozdział I: 

                  Analiza aktualnej sytuacji społeczno–gospodar-   
                  czej Gminy Kampinos         
 
 

Gmina Kampinos położna jest w środkowo-zachodniej części Województwa 
Mazowieckiego w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Bezpośrednio graniczy: od 
północy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, od zachodu z Powiatem 
Sochaczewskim, ponadto z pięcioma gminami: Leszno, Teresin, Sochaczew, 
Brochów i Leoncin. 

Gmina Kampinos zajmuje powierzchnię 84 km2, w jej skład wchodzi 21 
sołectw  (27 miejscowości ). 
 
 

1. Zasoby ludzkie, rynek pracy, edukacja, szkolnictwo 
 

Gminę Kampinos zamieszkuje, wg. danych z grudnia 2014 r., ogółem 4201 
osób, w tym 2064 mężczyzn i 2137 kobiet. Największą miejscowością jest liczący 
835 mieszkańców Kampinos, będący jednocześnie miejscowością gminną. 

 Gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km2. W wieku przedprodukcyjnym jest  
861 osób, co stanowi (20,50%), w wieku produkcyjnym 2596 osób (61,79%) a w 
wieku poprodukcyjnym - 744 osób (17,71%). 

Stopień wykształcenia mieszkańców Gminy kształtuje się na poziomie średniej 
krajowej.  
 

Rynek pracy    
 

Liczba bezrobotnych w gminie Kampinos wg szacunkowych danych 
Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 30 czerwca 2004r. wynosiła 258 osób, w tym             
z prawem do zasiłku 27 osób. Natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba ta 
kształtowała się na poziomie 153 osób, w tym z prawe do zasiłku 14 osób. 

Stopa bezrobocia wynosiła na dzień 30 czerwca 2004r. 6,55%. Natomiast na 
dzień 31 grudnia 2015 r. 3,64% 

Gmina Kampinos jest gminą rolniczą, z przewagą małych gospodarstw do 
7ha. 
     Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, najliczniejszą grupę wśród 
bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym.  

 
Za podstawowe problemy bezrobocia w naszej gminie należy uznać: 

    - bezrobocie osób bez prawa do zasiłku,  
    - bezrobocie kobiet, 
    - długotrwałe bezrobocie powyżej 24 m-cy, 
    - bezrobocie osób w wieku od 18 do 34 lat.  
 

Szkolnictwo  
 

Na terenie Gminy Kampinos znajduje się 1 publiczna szkoła podstawowa,                  
1 publiczne gimnazjum oraz publiczne przedszkole. Wymienione placówki oświatowe 
działają w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi. 
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W roku szkolnym 2015/2016 liczebność dzieci w przedszkolu i uczniów                 
w szkołach Zespołu kształtowała się w następujący sposób: 

 Przedszkole              - 136 dzieci (w 6 oddziałach) 

 Szkoła Podstawowa - 284 uczniów (w 14 klasach) 

 Gimnazjum               - 150 uczniów (w 6 klasach). 
 
 

2. Sektor produkcyjny 
 
 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 
 

Zmieniające się uwarunkowania społeczno–gospodarcze sprawiły, że 
rolnictwo przestało być bazą ekonomiczną zapewniającą wystarczające warunki 
rozwoju i dlatego produkcja rolna pozostaje stale zmniejszającym się sektorem 
działalności. 

Udział użytków rolnych w powierzchni gminy wynosi ok. 70%, z czego ok. 60% 
to grunty orne.  

Również warunki klimatyczne są tu dość specyficzne (opady roczne poniżej 
550 m, okres wegetacji trwa od 200 do 210 dni w roku, ilość dni mroźnych waha się 
od 30 do 50 dni, pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 38–60 dni w roku). 

Sąsiadująca z gminą Puszcza Kampinoska wytwarza swój mikroklimat (dłużej 
zatrzymują się zimne lub ciepłe masy powietrza ). 

 
Średnia powierzchnia gospodarstwa w Gminie wynosi 3,65 ha. 
Liczba gospodarstw agroturystycznych - 10. 
 

Małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 

Na terenie gminy Kampinos istnieje obecnie kilka dużych firm zlokalizowanych 
w strefie inwestycyjnej w Starych Gnatowicach. Ponadto istnieje kilkanaście średnich 
zakładów produkcyjnych zatrudniających od kilku do kilkunastu osób oraz 
kilkadziesiąt małych i średnich podmiotów gospodarczych. Przeważają wśród nich 
placówki handlowe i usługowe.  
 
 

a. handel  
 

Sektor handlu to sklepy branży spożywczo–przemysłowej zlokalizowane na 
terenie całej gminy, zatrudniające od jednej do kilku osób.  

W 2004 r. powstały 2 hurtownie materiałów budowlanych: w Kampinosie i w  
Łazach. Funkcjonują również 4 stacje paliw, w tym 2 z LPG. 
 
 

b. usługi 
 

- budowlane (ogólnobudowlane, wykończeniowe, blacharskie, roboty ziemne,  
  układanie kostki brukowej) 
- naprawcze (warsztaty samochodowe, usługi ślusarskie) 
- transportowe (międzynarodowy transport drogowy i spedycja, transport towarów,  
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  transport osób – prywatne linie) 
- usługi handlowe (handel obwoźny) 
- usługi komputerowe 
 

Turystyka   
  

Walory turystyczne gminy to przede wszystkim bliskość Kampinoskiego Parku 
Narodowego, Żelazowej Woli i Niepokalanowa. Miejscowości takie jak Kampinos i 
Granica można znaleźć w każdym przewodniku ogólnopolskim.  

Bliskość Warszawy sprawia, że rozwija się przede wszystkim turystyka 
weekendowa piesza, rowerowa i samochodowa.  

Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyki pieszej i rowerowej oraz 
szlak pielgrzymkowy. 

W ostatnich latach dość rozwijała się agroturystyka. Dziesięć gospodarstw 
agroturystycznych oferuje kilkadziesiąt miejsc noclegowych. 
 
 
3. Infrastruktura 
 

Transport  
 

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 580 (odcinek 12 km), która 
wymaga na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3142W w kierunku 
Sochaczewa, remontu nawierzchni, oznakowania i zagospodarowania pasa 
drogowego (chodniki, pobocza) oraz kilka dróg powiatowych w podobnym stanie.  
 

Komunikację z Warszawą prowadzą: ZTM w Warszawie (linia uzupełniająca 
L29) oraz prywatni przewoźnicy. 
 

Łączność  
 

Stacjonarna sieć telekomunikacyjna obsługiwana jest przez Orange  
Polska S.A.. Zapotrzebowanie na stacjonarne odbiorniki telefoniczne jest 
zaspokojone przez Centralę Okręgową w Ożarowie Mazowieckim. 

Miejscowość Kampinos znajduje się w zasięgu wszystkich ogólnokrajowych 
operatorów sieci komórkowych. 
 

 
Energetyka  

 
System elektroenergetyczny dysponuje znacznymi rezerwami mocy. Zakład 

energetyczny nie ogranicza przydziałów mocy. Stan techniczny urządzeń 
pracujących jest zadawalający.  

Przez teren gminy w relacji wschód–zachód przebiegają napowietrzne linie 
elektroenergetyczne o napięciach 110, 220, 400 kV. 
Siec energetyczna obsługiwana jest przez zakład energetyczny – Rejon Pruszków.  
 

Gospodarka wodna 
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Przez południową część gminy płynie rzeka Utrata. Ponadto przez tereny 
przylegające do KPN przepływa Kanał Olszowiecki. Zbiorniki wodne na terenie gminy 
nie występują. W okresie 2004-2009 rozpoczęto prace związane z planowaniem                 
i opracowaniem koncepcji powstania zbiornika wodnego „Zawady – Gnatowice 
Stare"(gm. Kampinos i gm. Teresin), kontynuowane obecnie w ramach porozumienia 
jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego 
zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania 
wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą: „Zintegrowana 
gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru 
funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”. 

 
W/w zbiornik będzie miał za zadnie poprawę retencji wód, która ma przede 

wszystkim służyć rolnictwu oraz ochroni tereny zalewowe przed podtopieniami. 
Dogodne warunki topograficzne, korzystne położenie w dolinie będzie miało dobry 
wpływ na nawodnienie użytków zielonych.  

Magazynowanie wód powierzchniowych odpływających jałowo do zbiornika 
skutecznie powstrzyma postępującą degradację walorów ekologicznych doliny. 
Uzyskanie istotnej poprawy czystości wód powierzchniowych zapewniać będzie 
zbiornik wstępny. 

W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika ulegnie poprawie mikroklimat. Woda 
magazynować będzie znaczne ilości ciepła, które wolniej będzie oddawane  
otoczeniu. Dzięki temu będą występować mniejsze dobowe amplitudy temperatury 
powierza. 

Zbiornik pełnić może również funkcje rekreacyjną. Stworzenie wokół niego 
infrastruktury towarzyszącej pozwoli podnieść atrakcyjność turystyczną gminy oraz 
przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia. 
 
 

Infrastruktura komunalna  
 

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności gminnej w wodę jest gminna sieć 
wodociągowa. Gmina Kampinos posiada dwa ujęcia wodne: 
- ujęcie wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody zlokalizowanych na gruntach wsi  
  Szczytno, 
- ujęcie wodne wraz ze Stacją Uzdatniania Wody zlokalizowanej we wsi Kampinos. 
 
Wydajność eksploatacyjna Stacji Uzdatniania Wody wynosi: 
- SUW Szczytno – 96 m3 /h 
- SUW Kampinos – 40 m3 / h  
 

W 2014 r. produkcja wody wynosiła 206 490 m3 w SUW w Szczytnie oraz 100 
970 m3 w SUW w Kampinosie.  

Długość czynnej sieci rozdzielczej zaopatrującej wsie: Szczytno, Strzyżew, 
Strojec, Rzęszyce, Pindal, Kirsztajnów, Budki Żelazowskie, Wola Pasikońska, 
Pasikonie, Łazy, Grabnik, Zawady, Prusy, Podkampinos, Józefów, Kwiatkówek, 
Stare Gnatowice, Skarbikowo, Komorów oraz wsie Gnatowice Nowe, Paski Stare, 
Paski Nowe z terenu Gminy Teresin w wodę ze SUW w Szczytnie wynosi 72,4 km. 
Natomiast długość czynnej sieci wodociągowej zaopatrującej wsie: Kampinos, 
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Kampinos A, Wiejca, w wodę ze SUW w Kampinosie wynosi 25,71 km. Łącznie daje 
to 98,11 km sieci. 

Przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy                
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków komunalnych jest 
Gmina zaopatrująca  w wodę 1737 odbiorców (nieruchomości). 

 Na terenie gminy znajduje się dwukomorowy zbiornik wyrównawczy                   
o pojemności 500 m3 w SUW Szczytno oraz dwukomorowy zbiornik wyrównawczy            
o pojemności 300 m3 w SUW Kampinos.    

Sprzedaż wody (szacowana na 80% wody wyprodukowanej) prowadzona jest 
na podstawie wysokości opłat ustalonych przez Radę Gminy. 

W gminie z usług kanalizacyjnych korzysta łącznie 530 gospodarstw 
domowych. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi łącznie ok. 18,5 km. 
Technologia oczyszczania ścieków oparta jest o osad czynny z pełną 

stabilizacją tlenową. 
Odbiorcą oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny U-K, a następnie 

rzeka Utrata.  
Wywozem odpadów stałych zajmuje się firma zewnętrzna wyłoniona w 

przetargu zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.  

 
Gospodarka mieszkaniowa 

 
Gmina Kampinos gospodaruje komunalnym zasobem mieszkaniowym. 

Wynajmuje lokale mieszkalne osobom posiadającym stałe zameldowanie na terenie 
gminy lub osobom, które pracują na terenie gminy Kampinos. 

Gmina dysponuje bardzo skromnym zasobem mieszkań, niewystarczającym w 
stosunku do potrzeb. 

Remontów wymagają wszystkie budynki. Z uwagi na brak środków 
finansowych wykonywane są tylko niezbędne remonty bieżące. 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na prowadzenie prac 
remontowych i modernizacji są czynsze za lokale mieszkalne. 
 
 

Infrastruktura społeczna, służba zdrowia. 
 

Poziom i gęstość zaludnienia w Gminie Kampinos (50 osób/km2) znacznie 
odbiega od średniej gęstości w Powiecie Warszawskim Zachodnim, która kształtuje 
się na poziomie 210 osób/km2. Świadczy to o dużej możliwości absorpcji ruchów 
migracyjnych. 

Czynnikiem powodującym potencjalny wzrost liczby ludności w gminie jest 
bliskie sąsiedztwo Warszawy. Mieszkańcy stolicy coraz chętniej osiedlają się na 
terenach, gdzie jest spokój i czyste naturalne środowisko przyrodnicze.  
 
Na terenie Gminy działają: 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczący podstawową opiekę lekarską 
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska (położnictwo i ginekologia) 
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska (stomatologia) 
  
Na terenie Gminy działa Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa, 
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia. 

 Takim osobom i rodzinom udzielana jest pomoc finansowa i pomoc socjalna. 
Na dzień 31.12.2015 r. z pomocy finansowej korzystało 150 rodzin (304 osoby). Są 
to różnego rodzaju zasiłki: stałe, okresowe, celowe. Pomoc socjalną otrzymało 128 
rodzin, w tym 28 wyłącznie pracę socjalną. Ponadto udzielana jest pomoc doradcza, 
psychologiczna i terapeutyczna.  

Powody przyznawania pomocy to głównie: bezrobocie, niepełnosprawność, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (rodziny niepełne, 
wielodzietne), alkoholizm, długotrwała choroba. 

Ogółem z pomocy Ośrodka korzysta około 170 rodzin. 
 
 

1. Podsumowanie 
 

1. Gmina Kampinos jest korzystnie położona w stosunku do miasta stołecznego 
Warszawy i posiada do wykorzystania duże potencjalne możliwości 
społeczno-gospodarcze, przyrodnicze i wypoczynkowo-rekreacyjne. 

2. W procesie rozwoju Gminy duży nacisk musi być położony na rozwój gminnej 
infrastruktury technicznej, bazy szkolno-oświatowej oraz zaplecza 
turystycznego. W rezultacie takiego oddziaływania spodziewany jest coraz 
szybszy i efektywniejszy rozwój obszaru Gminy, co łączy się z napływem 
ludności, a co za tym idzie - kapitału. 

3. Brak naturalnych zbiorników wodnych może być istotną przeszkodą w rozwoju 
turystyki i rekreacji. 

4. W celu szybkiego, acz zrównoważonego rozwoju obszaru Gminy konieczne 
jest wypracowanie mechanizmów i systemów działań pozwalających na 
przezwyciężanie barier i pokonywanie naturalnych trudności, które także 
wynikają z obawy przed mającymi nastąpić zmianami.  

      Z drugiej strony te same mechanizmy muszą być ukierunkowane na 
umiejętność wykorzystywania naturalnych i potencjalnych możliwości gminy, 
takich jak: bliskość Warszawy, sąsiedztwo Kampinoskiego Parku 
Narodowego, środowisko w stanie naturalnym.  
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Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące sytuację 
społeczno–gospodarczą Gminy Kampinos 

 
Wskaźniki rozwoju społeczno–gospodarczego 

 
I  

Lp. Ogólne informacje o gminie 

1. Powierzchnia [ km 2 ] 84 

2. Ludność [ tys.] 4,2 

3. Gęstość zaludnienia 50 

4. Użytki rolne [%] 73 

5. Lesistość [%] 19 

6. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego [ ha ] 3,65 

 
II 

Lp. Ludność 

1. Przyrost naturalny (na dzień 01.07.2004r.) [na 1000 mieszkańców]  + 1,2 

2. Przyrost naturalny (na dzień 31.12.2015r.) [na 1000 mieszkańców] - 3,6 

3. Stopa bezrobocia (na dzień 01.07.2004r.)  [ % ]  6,55 

4. Stopa bezrobocia (na dzień 31.12.2015 r.) [ % ] 3,64% 

5. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (na dzień 01.07.2004r.)  [ % ] 25,1 

 Ludność w wieku przedprodukcyjnym (na dzień 31.12.2015r.)  [ % ] 20,04 

6. Ludność w wieku produkcyjnym (na dzień 01.07.2004r.)  [ % ]  58,7 

 Ludność w wieku produkcyjnym (na dzień 31.12.2015r.) [ % ] 61,46 

7. Ludność w wieku poprodukcyjnym (na dzień 01.07.2004r.)  [ % ] 16,2 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym (na dzień 31.12.2015r.)  [ % ] 19,95 

 
III 

Lp. Infrastruktura 

1. Sieć drogowa ogółem [ km ] 208,2 

2. Drogi gminne o nawierzchni twardej [ km ] 67,5 

3. Drogi gminne o nawierzchni twardej, w tym ulepszonej [ km ] 63 

 Drogi gminne o nawierzchni gruntowej [ km ] 140,7 

4. Sieć wodociągowa [ km ] 98,11 

5. Sieć kanalizacyjna [ km ] 18,5 

6. 
Liczba gospodarstw domowych korzystających z oczyszczalni 
ścieków 

530 

 
Na podstawie danych Urzędu Gminy w Kampinosie.   
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Rozdział II: 
                     Cele i priorytety zawarte w „Strategii  
                     Rozwoju Gminy Kampinos do 2020 roku”  
 

 
"Strategia Rozwoju Gminy" jest to opracowana w formie dokumentu koncepcja 

polegająca na formułowaniu długookresowych celów (priorytetów) rozwoju i ich 
modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, oraz określeniu 
zasobów i środków niezbędnych do ich realizacji, a także optymalizacja dążeń i 
działań zapewniająca równomierne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu 
zapewnienia gminie korzystnych warunków egzystencji i rozwoju. 

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy wymaga długookresowego 
strategicznego planowania, które musi formułować i łączyć problemy społeczne, 
gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne. 

Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem decyzyjnym kierunkującym 
działalność organów samorządu terytorialnego w dłuższych okresach czasu. 

Planowanie strategiczne jest świadomym i systematycznym procesem 
wytyczającym kierunki działań w przyszłości oraz ułatwiającym proces 
przygotowywania i podejmowania decyzji dotyczących rozwoju Gminy. 

Planowanie strategiczne ma na celu koordynację wszelkich działań 
podejmowanych na rzecz osiągnięcia i realizacji wytycznych, uzgodnionych i 
przyjętych długookresowych celów strategicznych. 

 
      Przedmioty opracowania zawarte w Strategii to: 
 

 ogólna charakterystyka Gminy 

 diagnoza istniejącego potencjału Gminy 

 perspektywy rozwojowe Gminy wynikające z przewidywanego kształtowania 
się sytuacji w otoczeniu  

 wizja Gminy oraz wizja jej rozwoju do 2020 roku 

 cele strategiczne rozwoju Gminy, oraz propozycje programów operacyjnych i 
kluczowych przedsięwzięć do realizacji 

 badanie zgodności celów strategicznych Gminy ze Strategią Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego 

 lista wskaźników monitoringu realizacji strategii rozwoju Gminy. 
 
Strategia Rozwoju Gminy powstała w oparciu o : 
 

 wizję samorządu Gminnego 

 unormowania prawne 

 opracowania analityczne, programowe, planistyczne, projektowe, 
sprawozdawcze i promocyjne dotyczące Gminy. 

 
Samorząd Gminy w oparciu o wnioski wypracowane przez zespoły sformułował 

obecne i przyszłościowe uwarunkowania rozwoju gminy, które wymagają 
koncentracji działań rozwojowych w następujących obszarach: 

 



         

        Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos na lata 2004-2020   Urząd Gminy w Kampinosie 

 

 13 

1. Jakość życia mieszkańców 
2. Ekorozwój 
3. Turystyka i rekreacja 
4. Przedsiębiorczość 
5. Rolnictwo, walory przyrodnicze 
 

W ramach w/w obszarów określono następujące cele strategiczne, a w ich ramach 
cele średniookresowe do osiągnięcia w perspektywie 2020 r.: 
 
I. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy oraz wzmocnienie trendów 
osadniczych, poprzez: 
 
 Pomoc w tworzeniu organizacji pozarządowych na terenie gminy, 
 Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
 Prowadzenie działań integrujących społeczeństwo, budowa tożsamości lokalnej, 
 Rozwój społeczeństwa informatycznego, 
 Rozwój małej architektury, 
 Poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej, 
 Prewencję zjawisk patologicznych w gminie, 
 Stworzenie warunków dla rozwoju zawodowego i realizacji aspiracji 

intelektualnych mieszkańców, 
 Stworzenie systemu informacyjnego dla mieszkańców gminy, 
 Wprowadzenie systemu konsultacji społecznych z mieszkańcami, 
 Rozwój sieci placówek kultury, 
 Rozwój zaplecza sportowego w gminie, 
 Poprawę jakości usług służby zdrowia, 
 Intensyfikację osadnictwa na terenie gminy, 
 Wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców, 
 Rozwój bazy oświatowej (budowa szkoły średniej, sal gimnastycznych, boisk),   
 Zwiększenie zakresu usług specjalistycznych służby zdrowia, 
 Zwiększenie możliwości dostępu do nauki dla zdolnej młodzieży, 
 Nawiązanie współpracy międzynarodowej dla aktywizacji wymiany młodzieżowej, 
 Planistyczne przygotowanie terenów pod osadnictwo, 
 Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
 Poprawę pracy policji. 
 
II Wzmocnienie trendów ekorozwoju gminy we współpracy z KPN i gminami 
sąsiednimi, poprzez: 
 Opracowanie lokalnej AGENDY 21 
 Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków, 
 Wprowadzenie powszechnego systemu zbiórki i segregacji odpadów, 
 Ciągłą edukację ekologiczna mieszkańców, 
 Poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 
 Wdrożenie zasad planowania przestrzennego w oparciu o normy rozwoju 

zrównoważonego, 
 Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie działań 

proekologicznych, 
 Efektywne wykorzystanie możliwości UE dla ekorozwoju, 
 Skuteczną egzekucję norm ekologicznych na terenie gminy, 
 Estetyzację miejsc publicznych, 
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 Modernizację systemu ogrzewania na terenie gminy, 
 Wykorzystanie naturalnych źródeł energii, 
 Sanację wód rzeki Utraty, 
 Zacieśnienie współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, 
 Wykonanie sieci gazu przewodowego na terenie gminy, 
 Zachowanie istniejącej struktury ekologicznej w otulinie KPN, 
 

III Uczynienie z turystyki i rekreacji głównej osi rozwoju gminy, poprzez; 
 
 
 Podniesienie rangi imprez turystycznych, 
 Promocję historii i tradycji gminy, 
 Aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 

zakresie działań turystycznych i rekreacyjnych, 
 Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej także w otulinie KPN, 
 Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju szlaków pieszych i rowerowych itp. 
 Rozwój gospodarstw agroturystycznych, 
 Rozwój systemu informacji gospodarczej i turystycznej, 
 Rozwój małej retencji na terenie gminy, 
 Rozwój bezpośredniej komunikacji z Warszawy do Kampinosu, 
 Wykreowanie produktów turystycznych wspólnych dla gmin sąsiednich i 

wykorzystujących również ich atrakcje, 
 Rozwój sieci parkingów wokół KPN. 
 
 
IV Planowy i szybki rozwój przedsiębiorczości dla kreowania miejsc pracy i 
dochodów gminy poprzez: 
 Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości,  
 Opracowanie strategii gospodarczej gminy dla pozyskania inwestorów, 
 Uzbrojenie i promocja terenów inwestycyjnych, 
 Zmiany prawa lokalnego na przyjazne przedsiębiorcom, 
 Aktywizację społeczeństwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 
 Rozwój informacji gospodarczej, 
 Pomoc w zakresie poręczeń kredytowych, 
 Modernizację i rozbudowę istniejącej sieci drogowej na terenie gminy, 
 Aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 

zakresie gospodarczego wykorzystania terenów przylegających do trasy 
Warszawa – Poznań, 

 Poprawę stanu sieci energetycznej, 
 Aktywne pozyskiwanie środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE, 
 Współpracę z sąsiednimi gminami w celu pozyskania środków na inwestycje 

międzygminne, 
 Przedstawienie bogatej oferty szkoleniowej dla przedsiębiorców, 
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V Restrukturyzacja rolnictwa wraz z promocją walorów przyrodniczych gminy 
poprzez; 
 
 
 Opracowanie i wdrożenie programu promocji gminy (w tym logo gminy), 
 Wykorzystanie lokalnych tradycji i walorów przyrodniczych dla celów 

promocyjnych, 
 Aktywną promocję gminy jako miejsca dla działalności gospodarczej, 

zamieszkania i rekreacji, 
 Wykorzystanie osób znanych zamieszkujących na terenie gminy do celów 

promocyjnych, 
 Zaprojektowanie i wdrożenie szerokiego zakresu imprez kulturalnych i sportowo – 

rekreacyjnych w gminie, 
 Wprowadzenie ułatwień w zbywaniu płodów rolnych z terenu gminy, 
 Pomoc w procesie przekwalifikowania osób utrzymujących się z rolnictwa, 
 Pomoc w tworzeniu grup producenckich i specjalizacji gospodarstw rolnych, 
 Ochronę gleb klasy III i IV przed urbanizacja, 
 Rozwój gospodarstw ekologicznych, 
 Wdrażanie programu zalesień, 
 
 
Jak widać z powyższego zestawienia celów cząstkowych, które tworzą cele główne 
„Strategii Rozwoju” Samorząd Gminy określił 5 celów (priorytetów) do zrealizowania : 
 
1. Wzrost jakości życia mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie trendów 

osadniczych; 
2. Wzmocnienie trendów ekorozwoju Gminy we współpracy z KPN i gminami 

sąsiednimi; 
3. Uczynienie z turystyki i realizacji głównej osi rozwoju Gminy; 
4. Planów i szybki rozwój przedsiębiorczości dla kreowania miejsc pracy i dochodów 

Gminy; 
5. Restrukturyzacja rolnictwa oraz z promocją walorów przyrodniczych Gminy. 

 
Żeby w pełni osiągnąć i zrealizować te ambitne założenia nieodzowne jest 

prowadzenie rozważnej polityki przez gminny samorząd, który musi mieć na uwadze 
zarówno słabości gminy, które trzeba systematycznie eliminować, jak również atuty, 
które trzeba umiejętnie wykorzystywać. 

Od polityki samorządu gminnego zależy czy gmina w odpowiednim 
momencie przystąpi do działań i będzie potrafiła wykorzystać szanse rozwoju 
zwłaszcza teraz, po akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

W tym właśnie celu, aby zrealizować założenia '' Strategii…" powstał '' Plan 
Rozwoju Lokalnego…", który jest dokumentem operacyjnym, wdrażającym w życie 
konkretne zadania i przedsięwzięcia. 
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Rozdział III: 
                    Główne cele (priorytety), działania oraz zadania 
                    "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos 
                     na lata 2004-2013" z uwzględnieniem 

      aktualizacji do roku 2020. 
 

 
CEL I 

Zwiększenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego w oparciu 
o wiedzę i innowacje. 

 
 
Działanie 1 :  Materialne wzmocnienie systemu oświaty i bazy sportowej w     
                       Gminie Kampinos  
 

Obejmuje:  budowę, remonty i modernizację bazy lokalowej Zespołu   
                   Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi   
                   w  Kampinosie (budowa gimnazjum, boiska sportowego,  
                   sali gimnastycznej, pracowni komputerowych ) oraz          
                   podnoszenie i propagowanie kultury fizycznej i sportu.   

 
Zadania  
 
1. Budowa gimnazjum (inwestycja zrealizowana),  
2. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym z  
   Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (inwestycja zrealizowana), 
3. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w  
    Kampinosie, 
4. Modernizacja istniejącego budynku szkoły, 
5. Wykończenie i oddanie do użytku budynku socjalno- sportowego na  
    gminnym stadionie sportowym (inwestycja zrealizowana), 
6. Przygotowanie profesjonalnych sal do nauki języków obcych w Zespole  
    Szkolno Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. 
 
 
Działanie 2 :   Inspirowanie i stymulowanie rozwoju gminy poprzez            
                        propagowanie nowych innowacyjnych rozwiązań 
 

Obejmuje :  nawiązanie kontaktów samorządu gminnego z placówkami  
                   oświatowymi, organizowanie konferencji oraz organizowanie  
                   konkursów propagujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania 
                   i technologie. Nawiązanie kontaktów krajowych i zagranicznych w  
                   ramach partnerstwa gmin.                

 
 
Zadania  
1. Nawiązanie kontaktów z placówkami oświatowymi (szkoły średnie, szkoły     
    wyższe),  
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2. Współudział w organizowaniu konkursów na rozwiązania innowacyjne  
    przede wszystkim w dziedzinie ochrony środowiska oraz systemie  
    edukacyjnym, 
3. Nawiązanie współpracy z bliźniaczą gminą spoza granicy kraju, 
4. Nawiązanie współpracy z bliźniaczą gminą położoną na terenie kraju. 
 
 
Działanie 3 :   Zwiększenie dostępu do współczesnych środków masowego       
                        przekazu i możliwości ich wykorzystywania 
                 
 

Obejmuje: wykorzystywanie Internetu w celu budowania społeczeństwa     
                   informacyjnego ( tworzenie baz danych oraz informatorów, 
                   wspomagających gospodarczą i turystyczną promocję gminy )  

 
Zadania  
 
1. Wprowadzanie nowoczesnych technik informatycznych w instytucjach   
    (Urząd Gminy, Zespół Szkolno – Przedszkolny z  Oddziałami     
    Integracyjnymi, Gminna Biblioteka Publiczna) 
2. Dostosowanie struktur organizacyjnych i zarządczych w Urzędzie Gminy i  
     jednostkach organizacyjnych. 
3. Utworzenie bazy internetowej o gospodarczych, turystycznych i społecznych  
     walorach oraz potencjalnych możliwościach Gminy Kampinos  
4. Doskonalenie internetowego wizerunku działalności gminnego samorządu, 
5. Wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języków obcych.  
 
 
Działanie 4 :    Prowadzenie doradztwa i pomocy w inspirowaniu działalności    
                         gospodarczej 
 

Obejmuje: pomoc i doradztwo  dla małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw,            
                  oraz pomoc przy tworzeniu związków i stowarzyszeń między 
                  podmiotami gospodarczymi 

    
Zadania  
 
1.Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, poprzez inspirowanie działań i  
   wykorzystanie tworzonych przez samorząd baz danych do promocji i  
   informacji o możliwościach i działalności przedsiębiorców na terenie gminy. 
 

 
CEL II 

Wzmocnienie trendów rozwoju Gminy Kampinos 
 
Działanie 1 :     Wyznaczenie stref działalności i aktywności gospodarczej 
                          oraz określenie ich osi rozwoju 
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Obejmuje :  rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i  
                   gospodarczych Gminy Kampinos ze szczególnym uwzględnieniem 
                   obszarów przeznaczonych  do rozwijania działalności gospodarczej 
                 

 
Zadania  
 
1. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego   
    Gminy Kampinos, 
2. Opracowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy 
     Kampinos. 

 
 

Działanie 2:     Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych 
 
 

Obejmuje: budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i remonty gminnej sieci  
                 dróg łącznie z zagospodarowaniem poboczy, a także współdziałanie z   
                 Zarządami Dróg Wojewódzkich i Powiatowych 

 
 

Zadania 
 
1.  Przebudowa drogi we wsiach Kirsztajnów, Budki Żelazowskie, Pindal,  
2.  Przebudowa drogi nr 410333W we wsiach Wola Pasikońska i Pasikonie,  
3.  Przebudowa drogi nr 410304W we wsiach Strojec i Rzęszyce, 
4.  Przebudowa drogi nr 410313W w miejscowości Grabnik, 
5.  Przebudowa drogi nr 410334W w miejscowościach Pasikonie, Wola Pasikońska,  
     Strzyżew, 
6.  Przebudowa drogi nr 410301W we wsi Strzyżew i Strojec, 
7.  Przebudowa drogi nr 410312W we wsi Koszówka,  
8.  Przebudowa drogi nr 410326W we wsi Podkampinos, 
9. Przebudowa drogi nr 410329W prowadzącej z miejscowości Komorów do  
      miejscowości Zawady,  
10. Przebudowa drogi nr 410314W w miejscowości Łazy, i Łazy Kolonia Ludwików, 
11. Przebudowa drogi nr 410323W w miejscowości Wiejca,  
12. Przebudowa drogi nr 410335W we wsiach Skarbikowo-Szczytno, 
13. Przebudowa drogi gminnej Komorów-Kwiatkówek, 
14. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wiejca prowadzącej do Woli Gawartowej, 
15. Przebudowa drogi nr 410327W prowadzącej z miejscowości Prusy do 
      miejscowości Podkampinos, 
16. Położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 410328W we wsiach Kwiatkówek,  
      Zawady, Pasikonie. 
17. Przebudowa drogi nr 410336W w miejscowości Skarbikowo (tzw. górna droga), 
18. Przebudowa drogi gminnej nr 410313W – ul. Niepodległości miejscowości   
      Kampinos 
19. Przebudowa drogi gminnej nr 410330W w miejscowości Stare Gnatowice 
20. Przebudowa drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Pasikonie 
21. Przebudowa drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek, Kampinos,   
      Podkampinos, 
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22. Przebudowa drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek, 
23. Przebudowa drogi na dz. nr ew.: 12/3, 113/3, 114/3, 115/3, 116/3, 117/3, 132,  
     134, 122/3 w miejscowości Stare Gnatowice  
24. Budowa chodników i zagospodarowanie poboczy dróg gminnych, 
25. Wypracowanie modelu współdziałania z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z      
      Zarządem Dróg Powiatowych dotyczącym zagospodarowania poboczy dróg 
      wojewódzkich i powiatowych (budowa chodników, ścieżki rowerowe).  
 

CEL III 
Wzmocnienie, aktywizacja i modernizacja obszaru gminy 

 
 
Działanie 1:   Rozwój i restrukturyzacja gminnej infrastruktury technicznej  
 

Obejmuje: rozbudowę sieci  kanalizacyjnej, modernizację sieci wodociągowej,  
                 budowę ekologicznych oczyszczalni ścieków, modernizację urządzeń  
                 melioracyjnych, rozwój komunalnych zasobów mieszkaniowych 

 
Zadania:  
 
1.   Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy   
      Kampinos, 
2.   Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kampinosie,  
3.   Wymiana wodociągowych rur azbestowych przy drodze wojewódzkiej nr 580  
      (inwestycja zrealizowana), 
4. Budowa zbiornika retencyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie   
      (inwestycja zrealizowana), 
5.   Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków na  
      terenie Gminy,  
6. Budowa i podłączenie sieci kanalizacyjnej we wsi Komorów do istniejącej 
      oczyszczalni ścieków w Kampinosie (inwestycja zrealizowana),  
7. Budowa i podłączenie sieci kanalizacyjnej we wsi Wiejca do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Kampinosie,  
8. Budowa kanalizacji i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Łazy (w trakcie  
      realizacji), 
8.   Budowa kanalizacji dla wsi Szczytno,  
9.   Budowa kanalizacji i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Wola Pasikońska    
      (inwestycja zrealizowana), 
10. Budowa kanalizacji dla wsi Zawady,  
11. Budowa kanalizacji dla wsi Gnatowice i podłączenie do istniejącej oczyszczalni  
      ścieków,  
12. Budowa kanalizacji dla wsi Pasikonie,  
13. Budowa kanalizacji dla wsi Rzęszyce, 
14. Budowa kanalizacji dla wsi Strzyżew, 
15. Budowa kanalizacji dla wsi Grabnik, 
16. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla wsi Pindal i Kirsztajnów, 
17. Wspieranie mieszkańców w budowie przydomowych ekologicznych oczyszczalni 
      ścieków poprzez budowę i prowadzenie doradztwa),  
18. Budowa gminnych domów komunalnych, 
19. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy.  
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Działanie 2 :     Pomoc i stymulowanie procesu tworzenia miejsc pracy poza  
                          rolnictwem poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  
 

Obejmuje:   ułatwianie dostępu do informacji o technologiach, rynkach i 
                   potencjalnych partnerach gospodarczych 

 
Zadania:  
 
1.Zainicjowanie współdziałania organów władz samorządowych, instytucji   
   państwowych, organizacji pozarządowych, instytucji sektora  
   gospodarczego oraz współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 
 
 
Działanie 3 :      Modernizacja i przebudowa sektora rolnego.  
 
 

Obejmuje: przebudowę infrastruktury gospodarstw rolnych, pomoc przy  
                 tworzeniu grup producenckich oraz wspieranie ośrodków doradztwa  
                 rolnego.  

 
Zadania:  
 
1. Wspieranie inicjatyw dotyczących tworzenia grup producenckich, 
2. Pomoc w organizowaniu szkoleń i konferencji dotyczących wdrażania  
   nowych technologii i organizacji pracy w gospodarstwach rolnych, 
3 Zainicjowanie prac nad utworzeniem internetowej giełdy towarowej. 
 
 
Działanie 4 :      Rozwój turystyki i rekreacji. 
 

Obejmuje: wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i  
                 historyczno – kulturowych ( wyznaczanie szlaków turystycznych,  
                 ścieżek rowerowych, rozwój bazy noclegowej). 

 
Zadania:  
 
1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Utraty i budowa  
    zbiornika retencyjnego w miejscowości Gnatowice – Zawady,  
2. Zdiagnozowanie i opracowanie koncepcji oraz wytyczenie i budowa ścieżek  
    rowerowych i pieszych szlaków turystycznych,   
3. Wypracowanie programu pomocy dla osób przekształcających swoje  
    gospodarstwa w gospodarstwa agroturystyczne,  
4. Utworzenie Gminnego Ośrodka Informacji Turystycznej, 
5. Organizacja imprez masowych promujących turystyczne i rekreacyjne  
    walory gminy 
6. Podnoszenie rangi '' Eko-pikniku'' do statusu imprezy o znaczeniu   
    ponadlokalnym, 
7. Zagospodarowanie zabytkowej Alei Lipowej prowadzącej z miejscowości Łazy do  
miejscowości Zawady (w tym wykonanie oświetlenia). 
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CEL IV 
Przeciwdziałanie degradacji środowiska i wzmocnienie trendów 

ekorozwoju. 
 
 
Działanie 1 : Ograniczenie i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska 
 

Obejmuje: budowę nowoczesnych ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz  
                 sieci kanalizacyjnych wraz z upowszechnianiem sanitacji zagrody  
                 wiejskiej, a także rekultywacja nieczynnego i likwidacja dzikich 
                 wysypisk śmieci. 

 
Zadania: 
1. Skanalizowanie wsi : 
- Łazy 
- Szczytno 
- Wola Pasikońska 
- Zawady 
- Gnatowice 
- Pasikonie 
- Rzęszyce 
- Strzyżew 
- Grabnik 
2. Wprowadzenie kompleksowego programu zbiórki odpadów komunalnych w  
    gospodarstwach domowych (zadanie zrealizowane), 
3. Wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów (zadanie zrealizowane), 
4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  
5. Opracowanie i realizacja koncepcji renaturalizacji rzeki Utraty, 
5. Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w miejscowości Szczytno (zadanie  
    zrealizowane), 
6. Wspieranie inicjatyw mieszkańców w działaniach proekologicznych( budowa  
    przydomowych oczyszczalni ścieków, wykorzystanie ekologicznych  
    materiałów przy ogrzewaniu budynków, energia odnawialna i inne).  
 
 
Działanie 2:    Ograniczanie deficytu wodnego poprzez racjonalne  
                        gospodarowanie zasobami wodnymi. 
 

Obejmuje: racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych, propagowanie   
                 działań zakresu małej retencji,  modernizację gminnego systemu  
                 melioracyjnego, zalesienia najsłabszych gruntów rolnych. 

   
Zadania: 
 
1. Budowa zbiornika retencyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Kampinosie    
(inwestycja zrealizowana), 
2. Budowa zbiornika retencyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie  
(inwestycja zrealizowana), 
3. Opracowanie gminnego programu zwiększania lesistości w Gminie Kampinos 
4. Wspieranie inicjatyw dotyczących inwestycji z zakresu małej retencji. 
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5. Wspieranie inicjatyw dotyczących modernizacji i budowy sieci melioracyjnych 
 
Działanie 3:     Krzewienie i propagowanie wiedzy ekologicznej 
 

Obejmuje:  opracowanie i wdrażanie systemu przekazywania wiedzy  
                   ekologicznej mieszkańcom gminy. 

 
 
Zadania: 
1. Rozpropagowanie programów ekologicznych wśród dzieci i młodzieży 
    oraz wśród dorosłych mieszkańców gminy, 
2. Realizowanie cyklicznych konkursów dla dzieci i młodzieży, 
3. Segregacja odpadów. 
 

CEL V 
Poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców gminy 

 
 
Działanie 1 :    Rozwój edukacji i kształtowanie prozdrowotnej postawy  
                         mieszkańców  
 
 

Obejmuje: inicjowanie, wspieranie i  stymulowanie wszelkich działań 
                  promujący zdrowie i zdrowy tryb życia 

 
Zadania: 
1.Opracowanie i wdrożenie programu promującego prowadzenie zdrowego  
    trybu życia wśród mieszkańców poprzez edukacje dzieci i młodzieży szkolnej, 
2. Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla jak najszerszej grupy  
    dzieci i młodzieży w gminie. 
3. Wspieranie istniejących w gminie stowarzyszeń promujących zdrowy tryb 
    życia, 
4.Utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego. 
5. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kampinosie. 
 
 

CEL VI 
Uporządkowanie działań i wyznaczenie kierunków rozwoju w 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kampinos 
 
 

Działanie 1 :    wspieranie działań mających na celu poprawę ładu  
                         w przestrzennym zagospodarowaniu gminy 
 

Obejmuje:  wszelkie działania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
                  zgodne z ideami zrównoważonego rozwoju. 
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Zadania: 
1. Opracowanie i wdrożenie programu zrównoważonego rozwoju Gminy Kampinos, 
2. Opracowanie i przyjęcie przez Radę Gminy Studium Uwarunkowań i  
    zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kampinos. 
 
Działanie 2 :      Kształtowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami  
                           zrównoważonego rozwoju  
 

Obejmuje: stosowanie metod konsultacji społecznych przy działaniach  
                 mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy gminy. 

  
Zadania: 
1.Opracowanie studiów i analiz na temat rozwoju gminnej infrastruktury  
   technicznej pozwalającej na zachowanie i podnoszenie walorów przyrodniczo-      
  -krajobrazowych gminy.     

Cel VII 
Rozwój kulturowo–społeczny Gminy 

 
 
Działanie 1 :      Propagowanie wiedzy i podnoszenie świadomości wśród  
                           mieszkańców o kulturowo – społecznych walorach Gminy 
 

Obejmuje: inicjowanie i wspieranie działań służących podnoszeniu walorów  
                 kulturowych regionu.   

   
Zadania:  
1. Promocja kultury poprzez organizowanie cyklicznych imprez dla dzieci i  
    młodzieży i dorosłych, 
2. Pomoc przy organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci 
    i młodzieży. 
3.Organizacja konferencji, szkoleń, kursów, odczytów dla mieszkańców gminy. 
 
 
Działanie 2:     Stymulowanie kulturowego życia regionu poprzez utworzenie         
                         Gminnego Ośrodka Kultury 
 
           

Obejmuje:  zorganizowanie działalności kulturalno – wychowawczej i  
                   utworzenie ośrodka kulturowego. 

  
Zadania: 
 
1. Wybudowanie lub adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. 
2. Inicjowanie i wspieranie twórczości artystycznej. 
3. Pomoc i stymulowanie tworzenia zrzeszeń, organizacji i zespołów mających 
    na celu propagowanie i krzewienie kultury. 
4.Rozszerzenie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej o działalność z zakresu  
   propagowania kultury, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik  
   internetowych (mediateka). 
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Rozdział IV: 
                    Harmonogram realizacji zadań „Planu Rozwoju  

    Lokalnego Gminy Kampinos na lata 2004-2013”  
    z uwzględnieniem aktualizacji do roku 2020. 

 
      Plan Rozwoju lokalnego Gminy Kampinos jest dokumentem, który powstał w 
celu wdrożenia w życie i zrealizowania długookresowych celów zawartych w Strategii 
Rozwoju Gminy Kampinos. Ustalony w nim harmonogram wdrażania i finansowania 
zadań ma na celu uporządkowanie działań samorządu i pomoc w ich sukcesywnym 
realizowaniu.  

'Plan…' jest także dokumentem niezbędnym przy aplikowaniu o środki 
pomocowe Unii Europejskiej, jego realizacja  pozwoli na podniesienie poziomu życia 
mieszkańców gminy Kampinos, a także poprawi konkurencyjność gminy, jako 
miejsca przyszłego zamieszkania i rozwoju przedsiębiorczości. 
    Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany 
struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem 
regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, 
tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz 
ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują 
obecnie o sile gospodarek państw i regionów. 
     Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako 
podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie 
obszarów wiejskich, koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji 
społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej, strategicznego 
najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-
gospodarczej. 
       Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, 
przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu 
mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do 
najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. 

Wiele zadań Planu Rozwoju, które są szczegółowo opisane w Rozdziale III 
(Główne cele, priorytety, działania oraz zadania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Kampinos na lata 2004-2013" z uwzględnieniem aktualizacji na lata 2004 – 2020) 
jest do zrealizowania bez żadnych nakładów finansowych. Zadania te wymagają 
jedynie odpowiedniego zorganizowania struktury i pracy jednostek samorządu oraz 
ukierunkowania wszelkich wysiłków na realizację zadań i celów . 

Poniżej (w formie tabeli) przedstawiony został harmonogram wdrażania i 
finansowania zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos dla 
pierwszego okresu akcesyjnego w latach 2004-2006, jak również zadań 
przeznaczonych do realizacji w latach 2007-2013 oraz aktualizacji do roku 2020. 
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Harmonogram wdrażania i finansowania zadań Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Kampinos dla pierwszego okresu akcesyjnego w latach 2004-2006 

 
 
Lp. Nazwa zadania Termin 

realizacji 
Instytucja 
wdrażająca 

Szacunkowy 
koszt 

Źródła 
finansowania 

1 Budowa gimnazjum 
(dokończenie inwestycji) 

zrealizowano 

2 Modernizacja istniejącego 
budynku szkoły (wymiana 
zniszczonej stolarki okiennej, 
remont i przebudowa dachu 
oraz modernizacja instalacji 
wodno kanalizacyjnej i 
centralnego ogrzewania) 

zrealizowano 

3 Wykończenie i oddanie do 
użytku budynku socjalno-
sportowego na gminnym 
stadionie sportowym 

zrealizowano 

4 Wprowadzenie 
nowoczesnych technik 
informatycznych w 
instytucjach (Urząd Gminy, 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi i Gminne 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej). 

zrealizowano 

5 Opracowanie studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kampinos. 

zrealizowano 

6 Opracowywanie planów 
miejscowych 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Kampinos 

zrealizowano 

7 Modernizacja drogi nr 
0103001 we wsiach 
Kirsztajnów, Budki 
Żelazowskie, Pindal 

zrealizowano 

8 Dokończenie modernizacji 
drogi nr 0109024 we wsiach: 
Kwiatkówek, Zawady i 
Pasikonie 

zrealizowano 

9 Dokończenie modernizacji 
drogi nr 0109029 we wsiach 
Wola Pasikońska i 
Pasikonie. 

zrealizowano 

10 Modernizacja drogi nr 
0109004 we wsiach Strojec i 
Rzęszyce. 

zrealizowano 

11 Modernizacja drogi nr 
0109001 we wsi Strzyżew i 
Strojec. 

zrealizowano 

12 Położenie nakładki 
asfaltowej na drodze nr 
410328W we wsiach 

2006 Urząd Gminy 600 000 zł Budżet Gminy 
90 000 zł 
Budżet 
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Kwiatkówek, Zawady, 
Pasikonie. 

Państwa 
60 000 zł 
Środki UE 
450 000 zł 

13 Budowa chodników i 
zagospodarowanie poboczy 
dróg gminnych. 

sukcesywnie Urząd Gminy w miarę potrzeb 
przy 
realizowanych 
zadaniach 

Budżet Gminy 
Budżet 
Państwa 

14 Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w 
Kampinosie wraz z 
wybudowaniem zbiornika 
retencyjnego. 

zrealizowano 

15 Budowa i podłączenie sieci 
kanalizacyjnej we wsi Wiejca 
do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Kampinosie. 

2005 - 2006 Urząd Gminy 1 800 000 zł Budżet Gminy 
(w tym udział 
mieszkańców) 
270 000 zł 
Budżet 
Państwa 
180 000 zł 
Środki UE 
1 350 000 zł 

16 Budowa i podłączenie sieci 
kanalizacyjnej we wsi 
Komorów do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w 
Kampinosie. 

zrealizowano 
 

17 Budowa kanalizacji i lokalnej 
oczyszczalni ścieków dla wsi 
Łazy. 

zrealizowano 

18 Budowa kanalizacji i lokalnej 
oczyszczalni ścieków dla wsi 
Strzyżew. 

2005 - 2006 Urząd Gminy 500 000 zł Budżet Gminy 
(w tym udział 
mieszkańców) 
75 000 zł 
Budżet 
Państwa 
50 000 zł 
Środki UE 
375 000 zł 

19 Budowa kanalizacji i lokalnej 
oczyszczalni ścieków dla wsi 
Wola Pasikońska. 

zrealizowano 

20 Wymiana wodociągowych 
rur azbestowych przy drodze 
wojewódzkiej nr 580 

zrealizowano 

21 Remonty i modernizacja 
dróg gminnych. 

zrealizowano 

22 Organizacja imprez 
masowych promujących 
turystyczne i rekreacyjne 
walory gminy. 

zrealizowano 

23 Podnoszenie rangi "Eko – 
pikniku" do statusu imprezy 
o znaczeniu ponadlokalnym. 

zrealizowano 

24 Wprowadzenie 
kompleksowego programu 
zbiórki odpadów 
komunalnych w 
gospodarstwach domowych. 

zrealizowano 

25 Wprowadzenie programu zrealizowano 
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selektywnej zbiórki 
odpadów. 

26 Rekultywacja nieczynnego 
wysypiska śmieci w 
miejscowości Szczytno. 

zrealizowano 

27 Nawiązanie kontaktów z 
placówkami oświatowymi 
(szkoły średnie, szkoły 
wyższe). 

zrealizowano 

28 Współudział w 
organizowaniu konkursów na 
rozwiązania innowacyjne 
przede wszystkim w 
dziedzinie ochrony 
środowiska oraz systemie 
edukacyjnym. 

zrealizowano 

29 Nawiązanie współpracy z 
bliźniaczą gminą spoza 
granicy kraju. 

sukcesywnie Urząd Gminy w miarę potrzeb Budżet Gminy 

30 Nawiązanie współpracy z 
bliźniaczą gminą położoną 
na terenie kraju. 

zrealizowano 

31 Dostosowanie struktur 
organizacyjnych i 
zarządczych w Urzędzie 
Gminy i jednostkach 
organizacyjnych. 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów    ------------- 

32 Wprowadzenie 
nowoczesnych metod 
nauczania języków obcych. 

sukcesywnie Urząd Gminy w miarę potrzeb Budżet Gminy 

33 Wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości, poprzez 
inspirowanie działań i 
wykorzystanie tworzonych 
przez samorząd baz danych 
do promocji i informacji o 
możliwościach i działalności 
przedsiębiorców na terenie 
gminy. 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów    ------------- 

34 Modernizacja i rozbudowa 
systemu zaopatrzenia w 
wodę na terenie Gminy 
Kampinos. 

zrealizowano 

35 Wspieranie mieszkańców w 
budowie przydomowych 
ekologicznych oczyszczalni 
ścieków (poprzez 
prowadzenie doradztwa). 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów    ------------- 

36 Zainicjowanie współdziałania 
organów władz 
samorządowych, instytucji 
państwowych, organizacji 
pozarządowych, instytucji 
sektora gospodarczego oraz 
współpraca z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego. 

zrealizowano 

37 Wspieranie inicjatyw 
dotyczących tworzenia grup 
producenckich,  

zrealizowano 

38 Pomoc w organizowaniu zrealizowano 
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szkoleń i konferencji 
dotyczących wdrażania 
nowych technologii i 
organizacji pracy w 
gospodarstwach rolnych. 

39 Wspieranie inicjatyw 
mieszkańców w działaniach 
proekologicznych (budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, wykorzystanie 
ekologicznych materiałów 
przy ogrzewaniu budynków, 
energia odnawialna o inne). 

sukcesywnie Urząd Gminy w miarę potrzeb Budżet Gminy 

40   Wspieranie inicjatyw 
dotyczących inwestycji z 
zakresu małej retencji. 

sukcesywnie Urząd Gminy w miarę potrzeb Budżet Gminy 

41 Wspieranie inicjatyw 
dotyczących modernizacji i 
budowy sieci melioracyjnej. 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów Budżet Gminy 
 
 

42 Rozpropagowanie 
programów ekologicznych 
wśród dzieci i młodzieży 
oraz wśród dorosłych 
mieszkańców gminy. 

zrealizowano 

43 Realizowanie cyklicznych 
konkursów dla dzieci i 
młodzieży. 

zrealizowano 

44 Segregacja odpadów. zrealizowano 

45 Opracowanie i wdrożenie 
programu promującego 
prowadzenie zdrowego trybu 
życia wśród mieszkańców 
poprzez edukacje dzieci i 
młodzieży szkolnej. 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów    ------------- 

46 Zorganizowanie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla jak 
najszerszej grupy dzieci i 
młodzieży w gminie. 

zrealizowano 

47 Wspieranie istniejących w 
gminie stowarzyszeń 
promujących zdrowy tryb 
życia. 

zrealizowano 

48 Opracowanie i wdrożenie 
Programu Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Kampinos. 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów    ------------- 

49 Opracowanie studiów i 
analiz na temat rozwoju 
gminnej infrastruktury 
technicznej pozwalającej na 
zachowanie i podnoszenie 
walorów przyrodniczo-
krajobrazowych gminy. 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów    ------------- 

50 Promocja kultury poprzez 
organizowanie cyklicznych 
imprez dla dzieci i 
młodzieży. 

zrealizowano 

51 Pomoc przy organizowaniu 
wycieczek turystyczno-
krajoznawczych dla dzieci i 

zrealizowano 
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młodzieży. 

52 Inicjowanie i wspieranie 
twórczości artystycznej. 

zrealizowano 

53 Pomoc i stymulowanie 
tworzenia zrzeszeń, 
organizacji i zespołów 
mających na celu 
propagowanie i krzewienie 
kultury. 

zrealizowano 

54 Modernizacja i rozbudowa 
systemu kanalizacji i 
oczyszczania ścieków na 
terenie Gminy. 

W trakcie realizacji  

55 Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego na terenie całej 
Gminy. 

W trakcie realizacji 

56 Wypracowanie programu 
pomocy dla osób 
przekształcających swoje 
gospodarstwa w 
gospodarstwa 
agroturystyczne. 

sukcesywnie Urząd Gminy w miarę potrzeb Budżet Gminy 

57 Opracowanie gminnego 
programu zwiększania 
lesistości w Gminie 
Kampinos. 

sukcesywnie Urząd Gminy bez kosztów    ------------- 

 

Planowane projekty i zadania inwestycyjne 
na lata 2007–2013 z uwzględnieniem aktualizacji do roku 

2020 
 

Lp. Nazwa zadania Termin 
realizacji 

Instytucja 
wdrażająca 

Szacunkowy 
koszt 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 Budowa przedszkola. Przedszkole jest zlokalizowane w rozbudowanym obiekcie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kampinosie 

 

2 Budowa boiska 
sportowego przy 
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym z 
Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Kampinosie 

zrealizowano  

3 Budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w 
Kampinosie. 

2020 Urząd Gminy 5 mln. Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
Środki UE 
Inne  

z możliwością 
przedłużenia 
realizacji do 
2022 r. 

4 Przygotowanie 
profesjonalnych sal do 
nauki języków obcych w 
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym z 
Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Kampinosie 

2016-2020 Urząd Gminy w miarę 
potrzeb 

Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
Środki UE 
Inne  

sukcesywnie 

5 Utworzenie bazy 
internetowej o 
gospodarczych, 

2016-2020 Urząd Gminy Bez kosztów Budżet Gminy sukcesywnie 
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turystycznych i 
społecznych walorach 
oraz potencjalnych 
możliwościach Gminy 
Kampinos. 

6 Doskonalenie 
internetowego 
wizerunku działalności 
gminnego samorządu 

2016-2020 Urząd Gminy Bez kosztów Budżet Gminy sukcesywnie 

7 Przebudowa drogi nr 
410313W w 
miejscowości Grabnik 

2016 Urząd Gminy 70 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

Zadanie w 
budżecie 

gminy na rok 
2016 

8 Przebudowa drogi nr 
410334W w 
miejscowościach 
Pasikonie, Wola 
Pasikońska, Strzyżew 

2016-2017 Urząd Gminy 250 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

 

9 Przebudowa drogi nr 
410312W we wsi 
Koszówka 

2016-2018 Urząd Gminy 50 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

 

10 Przebudowa drogi nr 
410326W we wsi 
Podkampinos 

2017-2019 Urząd Gminy 250 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

 

11 Przebudowa drogi nr 
410329W prowadzącej 
z miejscowości 
Komorów do 
miejscowości Zawady 

2018-2020 Urząd Gminy 300 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

 

12 Przebudowa drogi nr 
410314W w 
miejscowości Łazy i 
Łazy Kolonia Ludwików 

2017-2020 Urząd Gminy 200 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

 

13 Przebudowa drogi nr 
410335W we wsiach 
Skarbikowo– Szczytno 

2017-2020 Urząd Gminy 300 000 Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
Środki UE 
kredyty 

 

14 Przebudowa drogi 
gminnej Komorów – 
Kwiatkówek 

2016-2018 Urząd Gminy 200 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

Część drogi 
stanowi 
zadanie 
budżetowe na 
2016 rok 

15 Przebudowa drogi nr 
410324W we wsi Wiejca 
prowadzącej do 
Gawartowej Woli  

2018-2020 Urząd Gminy 300 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

 

16 Przebudowa drogi nr 
410327W prowadzącej 
z miejscowości Prusy do 
miejscowości 
Podkampinos 

2016-2018 Urząd Gminy 50 000 Budżet Gminy 
Środki 
Samorządu 
Województwa 
kredyty 

 

17 Przebudowa drogi nr 
410336W w 

2016-2018 Urząd Gminy 30 000 Budżet Gminy 
Środki 
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miejscowości 
Skarbikowo (tzw. górna 
droga) 

Samorządu 
Województwa 
kredyty 

18 Budowa zbiornika 
retencyjnego przy Stacji 
Uzdatniania Wody w 
Szczytnie 

 zrealizowano 

19 Budowa kanalizacji dla 
wsi Szczytno 

2018-2020 Urząd Gminy 1 mln. PROW 
Budżet Gminy 
WFOŚiGW 

 

20 Budowa kanalizacji dla 
wsi Zawady 

2018-2020 Urząd Gminy 600 000 PROW 
Budżet Gminy 
WFOŚiGW 
Inne 
 

Po 
wybudowaniu 
odcinka sieci 
(Zawady – 
Kwiatkówek) 
umożliwiające
go przesył 
ścieków do 
oczyszczalni 
ścieków w 
Kampinosie   

21 Budowa kanalizacji dla 
wsi Pasikonie 

2018-2020 Urząd Gminy 500 000 PROW 
Budżet Gminy 
WFOŚiGW 
Inne 
 

Po 
wybudowaniu 
odcinka sieci 
(Zawady – 
Kwiatkówek) 
umożliwiające
go przesył 
ścieków do 
oczyszczalni 
ścieków w 
Kampinosie 

22 Budowa kanalizacji dla 
wsi Rzęszyce 

2020 Urząd Gminy 500 000 PROW 
Budżet Gminy 
WFOŚiGW 

z możliwością 
przedłużenia 
realizacji do 
2022 r., po 
wybudowaniu 
sieci 
kanalizacyjnej 
w 
miejscowości 
Strzyżew  

23 Budowa kanalizacji dla 
wsi Grabnik  

2018-2020 Urząd Gminy 1 000 000 PROW 
Budżet Gminy 
WFOŚiGW 

z możliwością 
przedłużenia 
realizacji do 
2022 r. 

24 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
dla wsi Pindal i 
Kirsztajnów 

2016-2020 Urząd Gminy 100 000 Budżet Gminy 
WFOŚiGW 

 

25 Zainicjowanie prac nad 
utworzeniem 
internetowej giełdy 
towarowej 

2016-2017 Urząd Gminy 50 000 Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne 
 

 

26 Opracowanie koncepcji 
zagospodarowania 
doliny rzeki Utraty i 
budowa zbiornika 
retencyjnego w 
miejscowości Gnatowice 

2018-2020 Urząd Gminy 30 000 000 Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
WFOŚiGW    
Środki UE 

z możliwością 
przedłużenia 
realizacji do 
2022 r. 
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- Zawady 

27 Zdiagnozowanie i 
opracowanie koncepcji 
oraz wytyczenie i 
budowa ścieżek 
rowerowych  i pieszych 
szlaków turystycznych 

2016-2020 Urząd Gminy 1 000 000 Budżet Gminy  
Budżet Państwa 
Budżet 
Województwa 
Środki UE 

z możliwością 
przedłużenia 
realizacji do 
2022 r. 

28 Utworzenie Gminnego 
Ośrodka Informacji 
Turystycznej 

2016-2017 Urząd Gminy 100 000 Budżet Gminy 
 
Środki UE 

 

29 Zagospodarowanie 
zabytkowej Alei Lipowej 
prowadzącej z 
miejscowości Łazy do 
miejscowości Zawady 
(w tym wykonanie 
oświetlenia) 

2016-2020 Urząd Gminy 700 000 PROW 
Budżet Gminy  
Budżet Państwa 
Środki UE 

 

30 Wybudowanie lub 
adaptacja budynku na 
potrzeby Gminnego 
Ośrodka Kultury 

2018-2020 Urząd Gminy 500 000 Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
Środki UE 

z możliwością 
przedłużenia 
realizacji do 
2022 r. 

31 Utworzenie Gabinetu 
Rehabilitacyjnego 

2018-2020 Urząd Gminy 500 000 Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
Środki UE 

 

32 Współudział w 
organizowaniu 
konkursów na 
rozwiązania 
innowacyjne przede 
wszystkim w dziedzinie 
ochrony środowiska 
oraz systemie 
edukacyjnym. 

2016-2020 Urząd Gminy W miarę 
potrzeb 

Budżet Gminy 
Środki UE 
WFOŚiGW 
 

 

33 Wprowadzenie 
nowoczesnych metod 
nauczania języków 
obcych. 

2016-2020 Urząd Gminy 300 000 Budżet Gminy 
Środki UE 
 

 

34 Wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości, 
poprzez inspirowanie 
działań i wykorzystanie 
tworzonych przez 
samorząd baz danych 
do promocji i informacji 
o możliwościach i 
działalności 
przedsiębiorców na 
terenie gminy. 

2016-2020 Urząd Gminy 100 000 Budżet Gminy 
Środki UE 
 

 

35 Modernizacja i 
rozbudowa systemu 
zaopatrzenia w wodę na 
terenie Gminy 
Kampinos. 

2016-2020 Urząd Gminy 1 000 000 PROW 
Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
WFOŚiGW 
Środki UE 

 

36 Wspieranie 
mieszkańców w 
budowie przydomowych 
ekologicznych 
oczyszczalni ścieków 
(poprzez budowę i 
prowadzenie 

2016-2020 Urząd Gminy 300 000 Budżet Gminy 
WFOŚiGW 
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doradztwa). 

37 Wspieranie inicjatyw 
dotyczących tworzenia 
grup producenckich  

2016-2020 Urząd Gminy Bez kosztów Budżet Gminy 
 

 

38 Pomoc w organizowaniu 
szkoleń i konferencji 
dotyczących wdrażania 
nowych technologii i 
organizacji pracy w 
gospodarstwach 
rolnych. 

2016-2020 Urząd Gminy Bez kosztów  Budżet Gminy 
 

 

39 Wspieranie inicjatyw 
mieszkańców w 
działaniach 
proekologicznych 
(budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 
wykorzystanie 
ekologicznych 
materiałów przy 
ogrzewaniu budynków, 
energia odnawialna i 
inne). 

2016-2020 Urząd Gminy 500 000 PROW 
Budżet Gminy 
WFOŚiGW 
Środki UE 
 

 

40 Wspieranie inicjatyw 
dotyczących inwestycji z 
zakresu małej retencji. 

2016-2020 Urząd Gminy 100 000 Budżet Gminy 
WFOŚiGW 
Środki UE 

 

41 Wspieranie inicjatyw 
dotyczących 
modernizacji i budowy 
sieci melioracyjnej. 

2016-2020 Urząd Gminy 100 000 Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
Spółka Wodna 
Inne 
 

 

42 Rozpropagowanie 
programów 
ekologicznych wśród 
dzieci i młodzieży oraz 
wśród dorosłych 
mieszkańców gminy. 

2016-2020 Urząd Gminy 300 000 Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
Środki UE 
 

 

43 Realizowanie 
cyklicznych konkursów 
dla dzieci i młodzieży. 

2016-2020 Urząd Gminy 100 000 Budżet Gminy 
WFOŚiGW 
Środki UE 

 

44 Segregacja odpadów. zrealizowano 

45 Wspieranie istniejących 
w gminie stowarzyszeń 
promujących zdrowy 
tryb życia. 

2016-2020 Urząd Gminy 450 000 Budżet Gminy 
Środki UE 

 

46 Promocja kultury 
poprzez organizowanie 
cyklicznych imprez dla 
dzieci i młodzieży. 

2016-2020 Urząd Gminy 100 000 Budżet Gminy 
Środki UE 

 

47 Pomoc przy 
organizowaniu 
wycieczek turystyczno-
krajoznawczych dla 
dzieci i młodzieży. 

2016-2020 Urząd Gminy 50 000 Budżet Gminy 
WFOŚiGW 
Środki UE 

 

48 Inicjowanie i wspieranie 
twórczości artystycznej. 

2016-2020 Urząd Gminy 50 000 Budżet Gminy 
Środki UE 

 

49 Pomoc i stymulowanie 
tworzenia zrzeszeń, 
organizacji i zespołów 
mających na celu 

2016-2020 Urząd Gminy 50 000 Budżet Gminy 
Środki UE 
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propagowanie i 
krzewienie kultury. 

50 Modernizacja i 
rozbudowa systemu 
kanalizacji i 
oczyszczania ścieków 
na terenie Gminy. 

2016-2020 Urząd Gminy W miarę 
możliwości 

budżetu gminy 

Budżet Gminy 
Budżet Państwa 
WFOŚiGW 
Środki UE 

z możliwością 
przedłużenia 
realizacji do 
2022 r. 
Po pozyskaniu 
środków z UE. 
Poszczególne 
zadania 
znajdą się w 
rocznych 
budżetach 
gminy. 

51 Uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego na 
terenie całej Gminy. 

2016-2020 Urząd Gminy W miarę 
potrzeb 

Budżet Gminy Poszczególne 
zadania 
znajdą się w 
rocznych 
budżetach 
gminy 

 
Rozdział V: 
                    Zgodność działań zawartych w Planie Rozwoju 
                    Lokalnego ze "Strategią Rozwoju Gminy 
                    Kampinos do roku 2020". 
 

Wszystkie działania zawarte w „Planie Rozwoju Lokalnego” wynikają i są 
ściśle powiązane ze "Strategią Rozwoju…", która jest w stosunku do niego 
dokumentem nadrzędnym. 
 
 
Cel strategiczny nr 1:   Wzrost jakości życia mieszkańców Gminy  
                                       oraz wzmocnienie trendów osadniczych. 
 
Działania zawarte w „Planie Rozwoju’’ 
 

1. Wspieranie działań mających na celu poprawę ładu w przestrzennym 
zagospodarowaniu Gminy. 

2. Kształtowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami równoważnego 
rozwoju. 

3. Materialne wzmocnienie systemu oświaty i bazy sportowej w Gminie 
Kampinos. 

4. Zwiększenie dostępu do współczesnych środków masowego przekazu i 
możliwości ich praktycznego wykorzystania. 

5. Rozwój i Restrukturyzacja Gminnej infrastruktury technicznej. 
6. Ograniczanie deficytu wodnego poprzez racjonalne gospodarowanie 

zasobami wodnymi. 
7. Rozwój edukacji i kształtowanie prozdrowotnej postawy mieszkańców. 
8. Stymulowanie kulturowego życia regionu poprzez utworzenie Gminnego 

Ośrodka Kultury. 
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Cel strategiczny nr 2:   Wzmocnienie trendów ekorozwoju gminy we 
                                       współpracy z KPN i gminami sąsiednimi. 
 
 
Działania zawarte w "Planie Rozwoju”. 
 

1. Rozwój i restrukturyzacja gminnej infrastruktury technicznej. 
2. Ograniczenie i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. 
3. Krzewienie i propagowanie wiedzy ekologicznej. 
4. Inspirowanie i stymulowanie rozwoju gminy poprzez propagowanie nowych 

innowacyjnych rozwiązań. 
 
 
Cel strategiczny nr 3:   Uczynienie z turystyki i rekreacji głównej osi rozwoju   
                                        gminy. 
 
Działania zawarte w „Planie Rozwoju”. 

1. Rozwój turystyki i rekreacji. 
 

Cel strategiczny nr 4:   Planowy i szybki rozwój przedsiębiorczości dla  
                                        kreowania miejsc pracy i dochodów gminy. 
 
 
Działania zawarte w „Planie Rozwoju”. 
 

1. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych. 
2. Pomoc i stymulowanie procesu tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem 

poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 
3. Prowadzenie doradztwa i pomoc w inspirowaniu działalności gospodarczej. 
4. Rozwój i restrukturyzacja gminnej infrastruktury technicznej. 
5. Zwiększenie dostępu do współczesnych środków masowego przekazu i 

możliwości ich wykorzystywania. 
6. Wyznaczenie stref działalności i aktywności gospodarczej oraz określenie ich 

osi rozwoju. 
 
 
Cel strategiczny nr 5:  Restrukturyzacja rolnictwa wraz z promocją walorów  
                                       przyrodniczych gminy. 
 
 
Działania zawarte w „Planie Rozwoju”. 
 

1. Propagowanie wiedzy i podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o 
kulturowo-społecznych walorach Gminy. 

2. Rozwój turystyki i rekreacji. 
3. Ograniczenie i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. 
4. Zwiększenie dostępu do współczesnych środków masowego przekazu i 

możliwości ich wykorzystywania. 
5. Modernizacja i przebudowa sektora rolnego. 
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Rozdział VI: 
                    Zgodność działań zawartych w Planie Rozwoju  
                    Lokalnego Gminy Kampinos ze „Strategią  
                    Rozwoju Województwa Mazowieckiego”. 
 
 

W „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos na lata 2004-2013 z 
uwzględnieniem aktualizacji do roku 2020” wszystkie cele (priorytety), które mają 
służyć rozwojowi gminy zostały opracowane i sformułowane zgodnie z celami 
zawartymi w „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”. 
 
 

ZGODNOŚĆ DZIAŁAŃ SAMORZĄDU Z NASTEPUJĄCYMI CELAMI 
ROZWOJOWYMI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO: 

 
 
Przemysł i produkcja - Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle  

zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii 
oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym. 

 
Gospodarka -  Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój 

działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie 
nowych technologii. 

 
Przestrzeń i transport -  Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego. 
 
Społeczeństwo -    Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału  

ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej 
gospodarki. 

 
Środowisko i energetyka - Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego  

   zaopatrzenia w energie przy zrównoważonym    
   gospodarowaniu zasobami środowiska. 

 
Kultura i dziedzictwo -  Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa  

kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla 
rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 
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Rozdział VII: 
                       Rozwiązania w zakresie wdrażania „Planu  
                         Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos na lata  
                       2004-2013” z uwzględnieniem aktualizacji do  
                       roku 2020 
 

 Zasady wdrażania i realizacji zadań zawartych w „Planie Rozwoju Lokalnego 
Gminy Kampinos” są oparte na uwarunkowaniach wynikających z przyjętej „Strategii 
Rozwoju”, możliwościach finansowych budżetu Gminy, stopnia rozwoju gminnej 
infrastruktury, a także zdolności wykorzystania potencjalnych możliwości rozwoju 
Gminy Kampinos. 
 Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym za tworzenie i realizowanie 
polityki rozwoju w gminie odpowiada samorząd gminny.  
 Główne kierunki rozwoju wyznacza Rada Gminy poprzez uchwalenie 
Strategii Rozwoju oraz Planów (programów) Rozwoju Lokalnego.  
 W kompetencjach Wójta Gminy znajdują się natomiast działania związane z 
wdrażaniem założeń Strategii i programów operacyjnych. 
 Środki na realizację „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos” będą 
pochodziły z następujących źródeł: 
 

 Kolejne roczne budżety Gminy; 

 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej pozyskiwane w 
ramach programów operacyjnych; 

 Inne środki (fundusze celowe, fundacje, agencje); 

 Środki ze źródeł prywatnych.  
 

  Wdrożenie w życie i wykonanie zadań zawartych w „Planie Rozwoju” będzie 
w dużej mierze zależało od wysiłku samorządu gminnego jak i całej gminnej 
społeczności.  
 Tylko wspólne działania będą miały możliwości powodzenia i zrealizowania 
celów średniookresowych zawartych w „Planie Rozwoju....” i celów długookresowych 
zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Kampinos do 2020 roku”. 
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Rozdział VIII: 
                       Oczekiwane rezultaty i wskaźniki osiągnięć 
                       Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
            Zakłada się, że dobrze zbudowany Plan Rozwoju Lokalnego można 
zrealizować poprzez szczegółowe rozpisanie  wcześniej uzgodnionych celów na 
poszczególne działania rozłożone w czasie i konsekwentnie realizowane w ścisłym 
powiązaniu z budżetem jednostki Samorządu Terytorialnego i realnymi 
możliwościami finansowania zadań. 
 
Realizacja Planu Rozwoju powinna także przynieść konkretne wskaźniki osiągnięć i 
efektów; 

 rozwój infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, oświetlenie, wodociągi), 

 poprawa jakości środowiska naturalnego (budowa kanalizacji, oczyszczalni 
ścieków), 

 poprawę bazy edukacyjnej (budowa gimnazjum, przedszkola, utworzenie sal 
do nauki języków obcych), 

 rozwój turystyki (budowa zalewu na rzece Utracie, budowa szlaków 
turystycznych, rozwój bazy turystyczno – noclegowej), 

 poprawa kondycji fizycznej mieszkańców (budowa boiska sportowego przy 
szkole, budowa hali sportowej, budowa pływalni), 

 rozwój kulturowy regionu (budowa ośrodka kultury, wspomaganie wszelkiego 
rodzaju działań promujących i podnoszących kulturę regionu), 

 wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój gminnej infrastruktury 
technicznej. 

 
 
 

    Rozdział IX: 
                       Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji  
                       społecznej. 
 

1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 
 

           Kluczową rolę w monitorowaniu i wdrażaniu do realizacji Planu Rozwoju 
ma Wójt Gminy Kampinos.  

Jego zadaniem jest monitorowanie i czuwanie nad przebiegiem  realizacji 
zadań, oraz podejmowanie działań i interwencji w przypadku opóźnień lub 
nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania. 
 

2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 
         Skuteczność realizacji Planu będzie poddawana bieżącej ocenie. 
Sprawowana ona będzie przez instytucję wdrażającą i odpowiednie Komisje Rady 
Gminy (Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Budżetu i 
Finansów ) za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności 
określonych w Rozdziale VIII "Oczekiwane rezultaty i wskaźniki osiągnięć Planu 
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Rozwoju Lokalnego" jak również za pomocą wskaźników określonych w 
poszczególnych programach operacyjnych umożliwiających pozyskiwanie 
środków unijnych. 
 

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 
prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

  
                Zasady i formy  współpracy samorządu  z innymi organizacjami  
      realizującymi działalność pożytku publicznego, publicznego także z instytucjami  
      sektora prywatnego (w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego) w zakresie  
      realizacji Planu Rozwoju będzie określać corocznie Rada Gminy. 
 

4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 
 
           Informowanie społeczeństwa i promowanie Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Kampinos na lata 2004 – 2013 z uwzględnieniem aktualizacji do roku 2020 
odbywać się będzie poprzez organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach i 
konferencjach na temat możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz o 
zakresie i wymiarze pomocy unijnej dla poszczególnych projektów. 

Propagowanie działań samorządu odbywać się będzie między innymi za 
pomocą strony internetowej Gminy Kampinos oraz za pomocą Biuletynu 
Kampinoskiego, w którym systematycznie zamieszczane będą informacje o 
realizacji projektów, stanie ich zaawansowania i osiągniętych efektach w ramach 
Planu Rozwoju. 

Udział i poparcie społeczeństwa przy realizacji projektów, zwłaszcza w 
zakresie rozbudowy gminnej infrastruktury technicznej, stanie się ważnym 
elementem ich realizacji, tak więc i upublicznienie konkretnych zadań i działań 
Planu Rozwoju Lokalnego stanie się nieodzownym ogniwem w całym procesie ich 
programowania. 

Rada i Wójt Gminy prowadzą politykę promocyjną i informacyjną w 
zakresie udzielanej pomocy z unijnych funduszy strukturalnych. 


