
UCHWAŁA NR XXVI/121/08 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 29 września 2008 r. 
 
 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kampinos 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 
w związku z Uchwałą nr XVII/133/03 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 8 grudnia 2003 r.          
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos Rada Gminy Kampinos uchwala,                
co następuje: 
 

§ 1 

1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kampinos, składające się z: 
1) Części tekstowej Studium stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

zawierającej: 
a) Część określającą istniejące uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 

gminy, przedstawioną w formie tekstowej i w formie 8 tematycznych plansz 
graficznych, 

b) Część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań i syntezą 
Studium; 

2) Rysunku Studium przedstawiającego w formie graficznej kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy, na który składa się: 
a) Plansza graficzna w skali 1:25000 pn. „Polityka przestrzenna – kierunki 

zagospodarowania” stanowiąca załącznik nr 2a do niniejszej uchwały, 
b) Plansza graficzna w skali 1:25000 pn. „Polityka przestrzenna – ochrona 
środowiska przyrodniczego i dóbr kultury” stanowiąca załącznik nr 2b  
do niniejszej uchwały, 

c) Plansza graficzna w skali 1:25000 pn. „Polityka przestrzenna – instrumentalizacja 
polityki przestrzennej” stanowiąca załącznik nr 2c do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium w sposób 
przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała nr XI/59/99 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 25 listopada 1999 r.              
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kampinos. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                   /-/ mgr inŜ. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka 


