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odpady komunalne I II III IV V VI VII VIII IX

BUDKI ŻELAZOWSKE 19 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
GRANICA 20 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

JÓZEFÓW 21 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
KIRSZTAJNÓW 22 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

KOMORÓW 23 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
KWIATKÓWEK 24 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

PASIKONIE 25 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
PINDAL 26 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

PRUSY 27 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
RZĘSZYCE 28 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

SKARBIKOWO 29 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
STARE GNATOWICE 30 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

STROJEC 31 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
STRZYŻEW 32 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

SZCZYNO 33 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
WOLA PASIKOŃSKA 34 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

ZAWADY 35 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
GRABNIK 36 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

KAMPINOS 37 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
KOSZÓWKA 38 16 16 14 i 27 12 i 25 9 i 22 7 i 20 3, 17 i 32 15 i 28

KAMPINOS A 39 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
ŁAZY 40 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28

PODKAMPINOS 41 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
WIEJCA 42 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
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PINDAL 26 23 23 20 18 15 13 10 7
PRUSY 26 23 23 20 18 15 13 10 7

RZĘSZYCE 26 23 23 20 18 15 13 10 7
SKARBIKOWO 26 23 23 20 18 15 13 10 7

STARE GNATOWICE 26 23 23 20 18 15 13 10 7
STROJEC 26 23 23 20 18 15 13 10 7

STRZYŻEW  26 23 23 20 18 15 13 10 7
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WOLA PASIKOŃSKA 26 23 23 20 18 15 13 10 7
ZAWADY 26 23 23 20 18 15 13 10 7
GRANICA 27 24 24 21 19 18 14 11 8

JÓZEFÓW 27 24 24 21 19 18 14 11 8
KAMPINOS 27 24 24 21 19 18 14 11 8

KOSZÓWKA 27 24 24 21 19 18 14 11 8
KAMPINOS  A 27 24 24 21 19 18 14 11 8

KOMORÓW 27 24 24 21 19 18 14 11 8
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CAŁA GMINA 19 16 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3, 17 i 31 14 i 28
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UROCZYSTOŚCI

Kampinoska społeczność uczciła pamięć Powstańców 
Styczniowych
W dniu 23 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 159. rocznicę wybu-
chu Powstania Styczniowego, którego historia namacalnie związana jest z tere-
nem gminy Kampinos.
Obchody rozpoczęła Masza św. o godzinie 12:00 w kampinoskim kościele, 
w trakcie której proboszcz ks. Bogusław Zalewski wygłosił okolicznościowe ka-
zanie o potrzebie postaw patriotycznych i zgody narodowej w aspekcie histo-
rycznych doświadczeń naszego narodu.
Po zakończeniu Mszy św., odśpiewaniu Hymnu Polski, przedstawiciele samorzą-
du Gminy, Parafii, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie, oraz Stowa-
rzyszenia „Towarzystwo Kampinoskie” złożyli kwiaty przed pomnikiem upamięt-
niającym poległych w czasie Powstania Styczniowego.
Następnie głos zabrała Wójt Monika Ciurzyńska, która w imieniu organizatorów 
podziękowała ks. Bogusławowi, Pocztom Sztandarowym z jednostek OSP z te-
renu Gminy oraz mieszkańcom za obecność i pamięć o bohaterskiej postawie 
Powstańców Styczniowych. Wskazała, że był to największy zryw narodowowy-
zwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło 
ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległoś-
ciowe następnych pokoleń. Uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed  
159. lat to również okazja do przeżywania historii w wymiarze lokalnym, gdyż 
wciąż tak wiele pamiątek zachowało się na ziemi kampinoskiej. Wójt na zakoń-
czenie dodała, że powstańcy walczyli w imię idei Rzeczpospolitej Trojga Naro-
dów - Polski, Litwy i Rusi. Był to akt wielkiego poczucia obywatelskiej podmio-
towości, a my dziś żyjący z tego dziedzictwa winniśmy wyciągać wnioski i dbać 
o naszą wspólnotę; gminną, samorządową, o Polskę. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym zaproszonym gościom i mieszkańcom za 
uczestnictwo, a tym samym wkład w budowanie i kultywowanie tożsamości 
narodowej, bez której my Polacy nie przetrwalibyśmy tych nieraz tragicznych 
i burzliwych dziejów naszej państwowości.
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INWESTYCJE

Budowa hali sportowej zbliża się ku końcowi
Niecałe 2 lata temu nastąpiło przysłowiowe wbicie pierw-
szej łopaty pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Kampinosie, a dzisiaj realizacja tej  
jednej z największych inwestycji gminnych ostatnich lat 
zbliża się ku końcowi. Pomimo trudności jakie pojawiły się 
ze względu na trwającą pandemię COVID-19 w postaci m. 
in. ograniczenia produkcji lub dostępności towarów, obję-
cie pracowników kwarantanną, ograniczenia w poruszaniu 
się lub prowadzeniu określonej działalności czy też wzrostu 
cen, udało się utrzymać założony postęp prac. 
W ramach zadania  wykonano już ponad 90%  robót prze-
widzianych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do 
zakończenia pozostały jeszcze prace związane z ułożeniem 
nawierzchni sportowych, elementy stanowiące wyposaże-
nie obiektu m.in. nagłośnienie i wyposażenie sali sportowej, 
zamontowaniem akcesoriów łazienkowych i drobnymi pra-
cami wykończeniowymi.
Jeżeli tempo prac zostanie utrzymany a odbiór budynku 
przebiegnie sprawnie, być może już pod koniec roku ucz-
niowie naszej szkoły, a następnie także pozostali nasi miesz-
kańcy  będą mogli korzystać z nowego obiektu.
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Tak jak co roku, również w 2022, Gmina Kampinos planuje 
przeznaczyć środki na inwestycje związane z rozwojem in-
frastruktury wodno-ściekowej. 
W celu podłączenia kolejnych mieszkańców do kanalizacji 
sanitarnej zaplanowano kontynuację rozbudowy oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Łazy. We wrześniu 2021 r. 
została podpisana umowa z biurem projektowym na wyko-
nanie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę, ogłosimy postępowanie o udzielenie zamówie-
nia na realizację robót budowlanych.
W bieżącym roku rozpoczynamy również dwuletnią inwe-
stycję związaną z rozbudową naszej drugiej oczyszczalni 
ścieków w Kampinosie A w zakresie budowy laguny hydro-
botanicznej. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zagospo-
darowanie osadów ściekowych na miejscu, bez potrzeby 
kosztownej utylizacji przez firmy zewnętrzne. Przewidywa-
ny okres eksploatacji takiego obiektu to co najmniej 15 lat. 
Co ważne w ubiegłym roku Gmina Kampinos podpisała 
umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na dofinansowanie budowy obiektu, w kwocie ponad 
610 tys. zł.
W ramach zaplanowanych w budżecie Gminy Kampinos 
środków na 2022 r. zostanie wykonany kolejny etap budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi 
w miejscowości Strzyżew. 
Z uwagi na drożejącą energię elektryczną w tym roku przy-
stępujemy do realizacji inwestycji polegającej na budo-
wie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Szczytno. Przedmiotowe zamierzenie bu-
dowlane pozwoli nam znacząco obniżyć koszty energii elek-
trycznej potrzebnej do produkcji wody. W roku ubiegłym 
wybudowaliśmy podobną instalację na oczyszczalni ście-
ków w Kampinosie A i już możemy zaobserwować pierwsze 
oszczędności. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie zaopatrze-
nia w wodę mieszkańców Gminy Kampinos, planowana jest 
wymiana agregatu prądotwórczego na nowy, który będzie 
spełniał zadanie rezerwowego źródła zasilania na potrzeby 
Stacji Uzdatniania Wody w Kampinosie. W ubiegłym roku 
zakupiony został nowy agregat na Stację Uzdatnia Wody 
w miejscowości Szczytno. Przedmiotowe zakupy bezpo-
średnio przełożą się na zapewnienie ciągłości dostaw wody 
na cele socjalno-bytowe i p.poż. podczas przerw w dosta-
wie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

INWESTYCJE

Plany na 2022 rok 
związane z gospodarką 
wodno-ściekową

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wiejca dofinansowano 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie pożyczki, 

w kwocie 380 000,00 zł.
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Z uwagi na fakt, iż mieszkańcy zgłaszają potrzebę rozświet-
lenia kolejnych odcinków dróg, w ramach troski o środo-
wisko naturalne oraz lokalną społeczność, Gmina w przy-
padku realizacji nowych zadań zdecydowała się, tam gdzie 
jest to możliwe i opłacalne ekonomicznie zainwestować 
w odnawialne źródła energii – solarne lampy oświetlenia 
ulicznego. W odróżnieniu od lamp zasilanych z sieci elek-
troenergetycznej, ww. źródła światła nie wymagają sporzą-
dzania pełnej dokumentacji projektowej, do ich działania 
nie są potrzebne nakłady finansowe na budowę przyłącza 
energetycznego, linii energetycznej oraz infrastruktury to-
warzyszącej. Zbędne jest także zawieranie umowy na sprze-
daż i dostawę energii elektrycznej, zużywanej na potrzeby 
oświetlenia ulicznego, które niosą za sobą comiesięczne, 
wciąż rosnące opłaty. Na uwagę zasługuje również fakt, iż 
nie istnieje zagrożenie przerwami w działaniu oświetlenia 
ulicznego spowodowanego awariami zasilania. 
Zgodnie z wolą Mieszkańców Józefowa i Koszówki, Bu-
dek Żelazowskich oraz Szczytna, którzy fundusz sołecki 
na 2022 rok przeznaczyli właśnie na ten cel, nowe punkty 
oświetleniowe typu solarnego powstaną we wskazanych 
przez nich lokalizacjach.
W tym roku planujemy również realizację kolejnych etapów 
rozpoczętych już inwestycji związanych z budową oświet-
lenia ulicznego w miejscowości Prusy przy drodze powia-
towej nr 4131W i w miejscowości Kampinos A przy drodze 
gminnej nr 410325W (droga do oczyszczalni i PSZOK). 

Oświetlenie uliczne w 2022 r. - stawiamy na 
energooszczędne i ekologiczne rozwiązania

Obiekt mostowy MD-6 
w miejscowości Pindal 
już otwarty dla ruchu
Wraz z końcem ubiegłego roku zakończył się remont mostu 
przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Pindal. W ramach 
zamówienia publicznego wykonano roboty polegające m.in. 
na rozbiórce istniejącej płyty przęsłowej i belek podwalino-
wych, odkopanie końcowych odcinków nasypu drogowe-
go za obiektem, ułożenie nowych belek podwalinowych, 
odtworzenie płyty przęsłowej, zasypanie fundamentów, 
ukształtowanie nasypu drogowego za przyczółkami oraz 
skarp i stożków, wykonanie nawierzchni obiektu, montaż 
wyposażenia, a także prace utrzymaniowe w korycie rzeki. 
Podstawowym celem remontu było przywrócenie ruchu na 
obiekcie, który znajduje się na szlaku turystycznym Kampi-
noskiego Parku Narodowego.
W tym roku ogłosimy przetarg na kolejny remont mostu. 
Będzie to obiekt mostowy MD-2 zlokalizowany w miejsco-
wości Kampinos, w km 0+754 drogi gminnej nr 410315W 
relacji Kampinos – Granica.

INWESTYCJE
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Wysoki wzrost cen energii elektrycznej i gazu dla 
samorządów

Informacja ze spotkania z  przedstawicielami PGE

Poniżej przedstawiamy kilka z przyczyn wpływających 
na tą trudną sytuację:

• ponad 300% wzrost ceny zakupu paliwa gazowego 
na potrzeby ogrzewania budynków użyteczności 
publicznej. W grudniu 2020 koszt ogrzewania szkoły 
wynosił powyżej 21 tys. zł, natomiast w grudniu 
poprzedniego roku już ponad 66 tys. zł;

• w zależności od taryfy, 40 - 60% wzrost ceny zakupu 
energii elektrycznej. Jak to się przekłada na rachunki 
– łatwo policzyć.

• Jednostki samorządu, w przeciwieństwie do osób 
fizycznych, nie mają żadnych „dodatków osłonowych”, 
co oznacza, że za energię elektryczną płaci 
zdecydowanie więcej niż indywidualne gospodarstwo 
domowe. Z ocen zaś specjalistów wynika, że ceny 
energii elektrycznej w dalszej perspektywie będą 
rosły;

• drastyczne wzrosty cen materiałów budowlanych 
oferowanych na etapie udzielania przez Gminę 
zamówień publicznych;

• zmniejszona subwencja oświatowa z budżetu państwa 
z kwoty 3,5 mln zł w roku 2021 do kwoty 3,3 mln zł, 
przy jednoczesnym wzroście ogólnych kosztów do 
poniesienia na oświatę z kwoty 6,28 mln zł w 2021 
r. do zaplanowanej na rok 2022 kwoty 7,71 mln zł 
(różnicę trzeba dopłacić z budżetu);

• wysokie koszty produkcji wody pitnej, które tylko 
w 70% ponoszą mieszkańcy (realny koszt produkcji 
1 m3 wody wynosi 3,78 zł netto);

• wysokie koszty oczyszczania ścieków, które tylko 
w 30% ponoszą mieszkańcy (realny koszt oczyszczenia 
1 m3 ścieków komunalnych wynosi 17,64 zł);

• nie bilansujący się system gospodarowania odpadami 
komunalnymi (koszty przekraczają wysokość 
pobieranych opłat) ;
Powyższe dane pokazują, że w dobie pandemii, rosnącej 
inflacji samorządy stają przed szeregiem wyzwań 
a powiedzenie „obyś w ciekawych czasach żył” nabiera 
nowego wydźwięku. Jako gmina już w ubiegłym roku 
zaobserwowaliśmy te niepokojące trendy i podjęliśmy 
działania, które miały ograniczyć wydatki bieżące 
(zmniejszenie wydatków na promocję, czy modyfikacja 
pracy oświetlenia ulicznego w godzinach, kiedy ruch 
pieszy na drogach jest znikomy). Jednocześnie wciąż 
wspomagamy naszych mieszkańców poprzez dopłaty 
choćby do: wody, ścieków, a także poprzez gminne 
dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne oraz 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Nadto 
na 2022 rok zaplanowaliśmy zadania inwestycyjne, 
które powinny przyczynić się do rozwoju gminy oraz 
poprawy standardu życia mieszkańców; rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej, poprawa dróg, modernizacja 
obiektów należących do gminy.

Właśnie weszliśmy w rok 2022 r. Trwająca od ponad 2 lata pandemia, której końca wciąż wyglądamy, rosnąca inflacja, 
przemiany geopolityczne i pewnie jeszcze kilka innych aspektów jak malejąca dzietność, starzenie się społeczeństwa 
powodują, że zaczynamy uważniej patrzeć w przyszłość.
Wymienione na wstępie niepokojące zjawiska przekładają się również w finanse gmin, zaspokające szereg potrzeb 
mieszkańców. Mowa tu między innymi o oświacie, dostarczaniu wody, odprowadzaniu ścieków, czy utrzymaniu dróg 
publicznych. 
Fakty są takie, że samorządowi przychodzi zmagać się z kolejnymi obciążeniami, które wymuszają konieczność podejmowania 
decyzji mających na celu ograniczanie kosztów bez nadmiernego zadłużania się. 

FINANSE GMINY

treść artykułu na kolejnej stronie --->
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DOTACJE, OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniu 31 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Kampinos 
uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami 
PGE Dystrybucja, które odbyło się w siedzibie PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Głównym tematem 
rozmów były powtarzające się awarie sieci energetycznej. 
Wójt wyraziła potrzebę pilnego wdrożenia działań 
zapobiegających częstym, a tym bardziej długotrwałym 
przerwom w dostawach energii, utrudniającym 
funkcjonowanie gospodarstw domowych, działalności 
gospodarczych oraz administracji publicznej. Ponadto 
poruszono kwestie usprawnienia systemu powiadamiania 
o awariach i informowania odbiorców o zakresie awarii 
i szacowanego czasu ich usunięcia. Uczestniczący 
w spotkaniu Dyrektor Sylwester Szczensnowicz 
wskazał, iż widzi potrzebę podjęcia działań w zakresie 
poprawy stanu technicznego sieci i zobowiązał się 
do niezwłocznego przedstawienia Wójt możliwości 
technicznych wdrożenia najpilniejszych rozwiązań w tym 
zakresie. Przedstawiciele PGE poinformowali również 
o wdrażanym projekcie powiadamiania o awariach za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej, której wersja testowa 
pn. „991” jest już dostępna dla wszystkich abonentów.
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W celu polepszenia stanu środowiska na terenie Gminy, 
w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziem-
nych, w dniu 25 października 2021 r. Rada Gminy Kampi-
nos przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania słu-
żące ochronie wód polegające na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos.
Program dedykowany jest szczególnie dla osób dysponują-
cych nieruchomościami mieszkalnymi położonymi w gminie 
Kampinos na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej 
sieci kanalizacji lub przyłączenie do niej jest technicznie/
ekonomicznie nieuzasadnione.
Nabór wniosków: do 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpa-
nia puli środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Kam-
pinos w kwocie 100 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o dotację 
dostępne są w Regulaminie zamieszczonym na stronie in-
ternetowej Gminy Kampinos na głównym pasku lub w za-
kładce „Chcę załatwić sprawę”, następnie klikamy na kafelek 
„Gospodarka wodno-kanalizacyjna” gdzie znajdziemy folder 
pod nazwą „Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków”.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości pro-
simy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (22)  718 91 14  
lub (22) 718 91 09.

Gminna dotacja na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków

www.kampinos.pl

ZAJRZYJ NA 
naszą stronę internetową.

Źródłu: https://www.gkpge.pl
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DOTACJE, OCHRONA ŚRODOWISKA / WAŻNE INFORMACJE

Gmina Kampinos od wielu lat angażuje się w akcje odbie-
rania i utylizacji wyrobów zawierających azbest od swoich 
mieszkańców. Co roku składany jest wniosek o dofinanso-
wanie przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmował demon-
taż, pakowanie i utylizację ponad 110 ton azbestu. 
PRZYPOMNIJMY - azbest jest substancją stwarzającą 
szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka 
(działanie rakotwórcze), jest odpadem niebezpiecznym. 
Na rok 2022 również planowany jest odbiór eternitu. Oso-
by, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich 
posesji, ale nie składały do tej pory deklaracji do UG Kam-

pinos, proszone są o składanie wniosków wraz z informacją 
o powierzchni (w m2) posiadanych wyrobów zawierających 
azbest, ich stanie oraz o zakresie robót (demontaż materia-
łów wraz utylizacją czy sama utylizacja).
Druki wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy 
Kampinos, w pokoju nr 10 oraz ze strony internetowej gmi-
ny www.kampinos.pl 
Uwaga! Dotacja na usunięcie azbestu nie może być prze-
znaczona na wykonanie nowych pokryć dachowych! 

Informujemy o obowiązku zgłaszania obiektów, w których 
świadczone będą usługi noclegowe na terenie Gminy Kam-
pinos (kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne), do pro-
wadzonej przez Urząd Gminy „Ewidencji innych obiektów, 
w których mogą być świadczone usługi hotelarskie”. Ewi-
dencji podlegają również pola biwakowe.

Jednocześnie prosimy, aby w przypadku powstania zmian 
w funkcjonowaniu obiektów  wpisanych do w/wym. ewi-
dencji (np. zmiana działalności sezonowej na stałą lub stałej 
na sezonową, zmiana liczby pokoi lub liczby miejsc noclego-
wych, zmiana nazwy obiektu, danych teleadresowych) lub 
zakończenia świadczenia usług hotelarskich również doko-
nać pisemnego zgłoszenia w tym zakresie. 

Informacja:
Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż 
obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem dzia-
łalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie 
właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowią-
zek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie 
w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: 
hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wy-
cieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi 
hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonij-
ne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agrotu-
rystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione 
w czasie wakacji i ferii na schroniska.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest 
także wynajmowanie pokoi przez rolników.

Informację dot. gminnej „Ewidencji innych obiektów, w któ-
rych mogą być świadczone usługi hotelarskie” uzyskać moż-
na w Urzędzie Gminy Kampinos, tel. 22 725 00 40, e-mail: 
urzad@kampinos.pl. 

Wzory niezbędnych formularzy znajdują się na stronie: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1130

W trosce o środowisko – 
kolejny nabór wniosków 
na odbiór i utylizacja 
azbestu 

Aktualizacja ewidencji 
obiektów w których 
świadczone będą usługi 
noclegowe

Wniosek znajduje się na stronie nr 13 !
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DODATEK OSŁONOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie od stycznia 
2022 roku przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy. 
Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu 
domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie 
przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 

400zł. (dodatek zwykły) lub 500 zł (podwyższony) przy 
założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych/
miesiąc,

• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł. (dodatek 
zwykły) lub 750 zł (podwyższony) przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę,

• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł. (dodatek 
zwykły) lub 1062,50 zł (podwyższony) przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę, 

• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł. 
(dodatek zwykły) lub 1437,50 zł. (podwyższony) przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę. 

Dodatek podwyższony uzależniony jest od źródła 
ogrzewania i przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania 
jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub 
paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

Deklarację do CEEB można złożyć w Urzędzie Gminy 
Kampinos lub wypełnić na stronie: https://www.gunb.gov.
pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie 
tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek 
ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana 
o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 
31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do  
31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku będzie realizowana 
w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony od 
01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. to wypłata 
dodatku będzie realizowana w 2022 roku jednorazowo do 
2 grudnia 2022 r.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być 
złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. 
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku 
osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wnioski, wskazówki jak 
poprawnie wypełnić wniosek oraz numer telefonu, gdzie 
można uzyskać szczegółowe informacje.

Dodatek osłonowy

Beata Rutkowska, kierownik OPS

Uwaga! Formularze znajdujące się na kolejnych stronach możecie Państwo wypiąć z Biuletynu 
celem wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy.
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INFORMACJE SPÓŁKI WODNEJ
   …………………, …...................2022 r.

                                                                                            (miejscowość)               (data)

Urząd Gminy Kampinos 
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos 

ZGŁOSZENIE 
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

I/LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Właściciel nieruchomości* / 

użytkownik*/

inna forma użytkowania*

(imię i nazwisko) 

Adres nieruchomości

Liczba osób zamieszkujących posesję

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / oczyszczalni*
/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/

Pojemność (m3)

Technologia wykonania szczelnego zbiornika bezodpływowego:

 poliester  gotowy prefabrykat  metalowy  betonowy

 przydomowa oczyszczalnia  inny (jaki?)………………………

Czy jest zawarta umowa na wywóz nieczystości?
 tak             nie

Nazwa i adres podmiotu, z którym została zawarta umowa na wywóz 

nieczystości:……………………………………………………………………………….

Data ostatniego wywozu nieczystości: …………………………

* - właściwe  podkreślić lub zakreślić       
                                                                                     

                                                                         …………………………………………………
                                                            (czytelny podpis) 



BIULETYN KAMPINOSKI    NR 12 (154) • 15 LUTY 202212

INFORMACJE
Klauzula Informacyjna RODO

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o to, aby wiedział Pan/

Pani kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą

Panu/Pani to ustalić.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3,

05-085 Kampinos. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pi-

sząc  na  adres  mailowy:  urzad@kampinos.pl.  Chętnie  odpowie  na  wszystkie  Pana/Pani  pytania  

i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych oraz przysługują-

cych Panu/Pani uprawnień w tym zakresie.

3. Ma  Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunię-

cia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pana/Pani szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do

żądania  od  Nas  ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych,   

a także do ich przenoszenia.

4. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa

ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w szczególności:

a. dla celów sprawozdawczych 

b. dla celów wynikających z Ustawy o porządku i czystości w gminie  

c. dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych jest konieczne do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezod-

pływowych. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej „RODO”, art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania

dane  na  gruncie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym  Urząd  Skarbowy,  

a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, informatyczne, transportowe,

dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który prowadzona będzie

ewidencja oraz później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

………..…………………..………………

(data i czytelny podpis)
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INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI: DOTACJE CELOWE
Klauzula Informacyjna RODO

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o to, aby wiedział Pan/

Pani kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą

Panu/Pani to ustalić.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3,

05-085 Kampinos. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pi-

sząc  na  adres  mailowy:  urzad@kampinos.pl.  Chętnie  odpowie  na  wszystkie  Pana/Pani  pytania  

i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych oraz przysługują-

cych Panu/Pani uprawnień w tym zakresie.

3. Ma  Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunię-

cia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pana/Pani szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do

żądania  od  Nas  ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych,   

a także do ich przenoszenia.

4. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa

ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w szczególności:

a. dla celów sprawozdawczych 

b. dla celów wynikających z Ustawy o porządku i czystości w gminie  

c. dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych jest konieczne do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezod-

pływowych. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej „RODO”, art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania

dane  na  gruncie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym  Urząd  Skarbowy,  

a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, informatyczne, transportowe,

dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który prowadzona będzie

ewidencja oraz później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

………..…………………..………………

(data i czytelny podpis)

……………………………………  Kampinos, dnia ………………………….
     (imię i nazwisko)

……………………………………

……………………………………
           (adres)

……………………………………
                         (telefon) 

Urząd Gminy Kampinos
Ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos

WNIOSEK O USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zwracam  się  prośbą  o  demontaż  i  odbiór/odbiór  zdemontowanych*  wyrobów

zawierających  azbest  z  terenu  mojej  posesji  zlokalizowanej  w

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(adres posesji, rodzaj budynku)

Rodzaj wyrobów (eternit płaski, eternit falisty)…………………………………………………

Ilość wyrobów przeznaczonych do usunięcia:

budynek mieszkalny w ilości....................................................m2

budynek gospodarczy/inny  w ilości…………………………..m2

……………………………………………

               czytelny podpis

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 6 ust. 1 a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Kampinos

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wykonania obowiązków służbowych

wynikających z przepisów prawa.

……………………………

Data i podpis

*niepotrzebne skreślić
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WAŻNE INFORMACJE

Zwrot podatku 
akcyzowego

Aktualizacja obowiązkowej 
ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien 
zbierać faktury VAT a następnie w terminie od 1 lutego  
2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. 
do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 30 kwietnia 
2022 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.

Formularze druków znajdują się na stronie internetowej: 
http://dev.kampinos.ogicom.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ 
(zakładka „Chcę załatwić sprawę”, następnie „Podatki 
i opłaty lokalne”).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 
+48 22 718 91 03 lub e-mailowo: 
m.szwarczewska@kampinos.pl. 

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)  gminy mają 
obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpły-
wowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Kampinos nie podłączo-
nych do gminnej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie dru-
ku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego 
(szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostar-
czenie do Urzędu Gminy Kampinos w terminie do dnia  
31 marca 2022 r.  

Druki dostępne są: 
• w Urzędzie Gminy Kampinos, w sekretariacie lub 

w pokoju nr. 9;
• na stronie internetowej Gminy Kampinos: 

www.kampinos.pl;
• na stronach 11-12 tego biuletynu.

Wypełnione druki prosimy dostarczać: 
• osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Kampinos 

lub do wrzutni przed budynkiem Urzędu;
• drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kampinos,  

ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
• drogą mailową: urzad@kampinos.pl;
• do Sołtysów. 

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obo-
wiązku będą prowadzone kontrole w  zakresie sposobu 
postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieru-
chomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Uwaga! Właściciele/użytkownicy nieruchomości, 
którzy nie mają zawartych umów na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić 
niezwłocznie!
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Podsumowanie 
ubiegłorocznego 
programu „Ogrzewaj się 
Eko z dotacją z budżetu 
Gminy Kampinos” Podsumowanie 

działalności punktu 
konsultacyjnego 

Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do powie-
trza jest spalanie paliw do celów grzewczych. Szczególnie 
dużo zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza w  wyni-
ku spalania paliw stałych w kotłach domowych o złym sta-
nie technicznym.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowi-
ska z dnia 27 kwietnia 2001 roku do zadań własnych 
gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych m.in. 
z ochroną powietrza. Ww. ustawa stanowi również, iż  
finansowanie ochrony środowiska, w tym powietrza, może 
polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy. Za-
sady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności 
kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w spra-
wie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa rada 
gminy w drodze uchwały.
Na wniosek Wójt Gminy Kampinos, w ubiegłym roku 
Rada Gminy podjęła uchwałę, w ramach której możli-
we było udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrze-
wania na ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy złożyli  
40 wniosków, z czego 36 uzyskało dofinansowanie. Łącznie 
na wymianą „kopciuchów” wydatkowano z budżetu gminy 
107 403,57 zł. Dotację gminną można było łączyć z innymi 
środkami pozyskanymi np. w ramach Czystego Powietrza. 
Mając na uwadze, że Punkt Czystego Powietrza prowadzo-
ny jest w Urzędzie, mieszkańcy obsługiwani byli w sposób 
kompleksowy. 
W 2022 roku zaplanowano środki na dotację celową na do-
finansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego 
na ekologiczne źródła ciepła. Projekt uchwały został przed-
łożony do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.  Od 
1 kwietnia 2022 r. planowane jest przyjmowanie wniosków 
na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne źród-
ła ciepła. Szczegółowe informacje zamieszczone będę na 
stronie internetowej urzędu oraz na tablicach sołeckich.

Coraz więcej mieszkańców Gminy Kampinos korzysta z pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Gminny punkt konsultacyjno- 
-informacyjny pomógł przygotować już ponad 30 wniosków na 
dofinansowanie wymiany starych pieców i termomodernizacji 
budynków. 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program mający na celu 
poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami 
lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie obejmuje: wymianę starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe (pieców, kotłów) na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja 
może wynieść do 30.000 zł dla podstawowego poziomu do-
finansowania, do 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofi-
nansowania i do 69.000 zł dla najwyższego poziomu dofinan-
sowania.
Wszelkie niezbędne informacje uzyskają Państwo w gminnym 
punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Po-
wietrze”, który od maja 2021 roku działa w ramach porozu-
mienia Gminy Kampinos z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Od początku funkcjonowania punkt cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem, czego wymiernym dowodem jest ilość 
wniosków o pozyskanie wsparcia z WFOŚiGW. Dotychczas 
mieszkańcy Gminy Kampinos złożyli w punkcie 34 wnioski na 
dofinansowanie inwestycji, w tym: 28 wniosków do poziomu 
podstawowego oraz 6 wniosków do poziomu podwyższonego.
Pracownicy punktu informują ponadto, iż od 1 stycznia  
2022 roku wycofana została dotacja na kotły węglowe. W efek-
cie nie można już otrzymać dofinansowania na zakup i montaż 
kotła zasilanego paliwami węglowymi, w tym w eko-groszkiem.
Więcej szczegółowych wiadomości można uzyskać pod nume-
rem telefonu 22 725 00 40 wew. 226, nr tel. bezpośredniego 
22 718 91 06. 
Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej progra-
mu „Czyste powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-
-powietrze/
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Jak wybudować i przebudować wjazd (zjazd) 
na posesję?

Czym jest zjazd?
Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością poło-
żoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostę-
pu do drogi publicznej.
WAŻNE! Zjazd nie jest skrzyżowaniem, ale stanowi część 
drogi.
Zjazd powinien zatem połączyć bezpośrednio drogę pub-
liczną i nieruchomość przy niej położoną (za dopuszczalną 
należy uznać budowę zjazdu z drogi publicznej na drogę we-
wnętrzną)1 .

Zjazd publiczny a zjazd indywidualny

Zjazd publiczny to zjazd co najmniej do jednego obiektu, 
w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub 
działalność o charakterze publicznym.
Zjazd indywidualny to zjazd do jednego lub kilku obiektów 
użytkowanych indywidualnie.

Pozwolenie na budowę czy dokonanie zgłoszenia?

Budowa lub przebudowa zjazdów, co do zasady, nie wyma-
ga pozwolenia na budowę.
Budowa zjazdu to nie tylko wznoszenie go od podstaw, ale 
także jego odbudowa czy rozbudowa. Przebudowa zjazdu 
to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których na-
stępuje zmiana jego parametrów użytkowych lub technicz-
nych (eksploatacyjnych) niewymagających zmiany granic 
pasa drogowego.
WAŻNE! Należy pamiętać, że zarówno budowa, jak i prze-
budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich wyma-
ga dokonania zgłoszenia organowi administracji architek-
toniczno-budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta 
na prawach powiatu).

WAŻNE! Budowa lub przebudowa zjazdów przy obiekcie 
budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga 
pozwolenia na budowę, a budowa lub przebudowa zjaz-
dów na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wyma-
ga dokonania zgłoszenia. Rejestr zabytków dla zabytków 
znajdujących się na terenie województwa prowadzi wo-
jewódzki konserwator zabytków (wykazy dostępne są za-
zwyczaj na ich stronach internetowych).

Zezwolenie zarządcy drogi

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub 
użytkownika nieruchomości przyległych do drogi po uzy-
skaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia za-
rządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu 
(w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub 
przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do za-
rządcy drogi).

WAŻNE! Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi 
się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użyt-
kowników gruntów przyległych do drogi.

Warunki zezwolenia na lokalizację zjazdu

• Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nie-
określony (zezwolenie to wygasa jednak, jeżeli w ciągu 
3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany).

• W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce 
lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w ze-
zwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry tech-
niczne.

• Ze względu na wymogi wynikające z warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, 
zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na 
lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać ze-
zwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

• Decyzja w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu 
z drogi publicznej ma charakter decyzji uznaniowej, co 
oznacza, że właściwy organ – zarządca drogi – może, 
lecz nie musi udzielić stosownego zezwolenia.

• Granice uznania administracyjnego zarządcy drogi 
wyznaczają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, a przede wszystkim wymogi określone w rozpo-
rządzeniu  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

• Budowa lub przebudowa zjazdu nie wymaga uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu.

• Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu nie zwalnia 
inwestora z obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy 
drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Wymagania techniczne zjazdów

Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany 
w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego 
usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien 
być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 
drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest 
przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych.
Zjazd publiczny nie może być usytuowany w miejscach za-
grażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szcze-
gólności:
– w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła;
– w miejscu, w którym nie jest zapewniona wymagana wi-
doczność wjazdu na drogę;
– na odcinku drogi o pochyleniu niwelety większym niż 4%;
– nie bliżej wierzchołka łuku wypukłego niż wymagana od-
ległość widoczności na zatrzymanie;
– na odcinku występowania dodatkowego pasa ruchu.
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Zjazd publiczny powinien mieć:

– szerokość nie mniejszą niż 5 m, w tym jezdnię o szerokości 
nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na 
drodze;
– nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego;
– przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrą-
glone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m;
– pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi do-
stosowane do jej ukształtowania;
– na długości nie mniejszej niż 7 m od krawędzi korony dro-
gi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dal-
szym odcinku – nie większe niż 12%.

Zjazd indywidualny powinien mieć z kolei:

– szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szeroko-
ści nie mniejszej niż 3 m i nie większej niż szerokość jezdni 
na drodze;
– nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa dro-
gowego;
– przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglo-
ne łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m lub 
skosem 1:1, jeżeli jest to zjazd z ulicy;
– pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi do-
stosowane do jej ukształtowania;
– na długości nie mniejszej niż 5 m od krawędzi korony dro-
gi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym 
odcinku – nie większe niż 15%.

Kara pieniężna

Zarządca drogi może wymierzyć w drodze decyzji admini-
stracyjnej karę pieniężną za wybudowanie lub przebudowę 
zjazdu bez zezwolenia lub o parametrach innych niż okre-
ślone w zezwoleniu, a także za użytkowanie zjazdu po ter-
minie określonym w zezwoleniu.

Wjazd na posesję

W sytuacji gdy inwestycja ma polegać na wykonaniu wjazdu 
lub dojazdu do posesji, który nie jest zjazdem, to zamiar taki 
należy zakwalifikować jako utwardzenie terenu lub budowę 
drogi.
Wykonywanie robót budowlanych polegających na utwar-
dzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie 
wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokona-
nia zgłoszenia. Pamiętać jednak należy, że działką budow-
laną jest tylko nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi pub-
licznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z przepisów i aktów prawa miejscowego.

Podstawa prawna:

–ustawa  z 21.03.1985 r. o drogach publicznych;
–ustawa  z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane;

–rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
–rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.
Droga publiczna to droga gminna, powiatowa, wojewódzka 
lub krajowa. Droga zaliczana jest do danej kategorii dróg 
publicznych w sposób przewidziany w ustawie z 21.03.1985 r. 
o drogach publicznych. Drogi, drogi rowerowe, parkingi 
oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone 
do żadnej z kategorii „dróg publicznych” i niezlokalizowane 
w pasie drogowym tych dróg są z kolei drogami wewnętrz-
nymi. Droga wewnętrzna nie może być zatem drogą pub-
liczną, np. gminną, nawet jeśli stanowi własność gminy.

Źródło: Sługocka Martyna, Budowa i przebudowa wjazdów 
(zjazdów) na posesję - poradnik dla mieszkańca (LEX/el. 2019)
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Gospodarka odpadami – o kompostowaniu słów kilka
Przed podjęciem decyzji o realizacji przydomowego kom-
postownika warto poznać warunki, jakie musi on spełniać, 
zasady jego usytuowania oraz korzyści prawne, jakie można 
uzyskać.

Kompostownik w regulaminie utrzymania czystości  
i porządku w gminie

Dnia 6.09.2019 r. do ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) wprowadzo-
no art. 4 ust. 2a, który wymienia fakultatywne elementy 
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Sta-
nowi on m.in., że rada gminy może w regulaminie określić 
wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne w kompostownikach przydo-
mowych na terenie nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli 
takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 
posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
Po pierwsze, kompostownik musi być przydomowy, tzn. 
muszą być w nim kompostowane odpady pochodzące 
z domu (gospodarstwa domowego), a nie np. z działalno-
ści gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości, na 
której znajdują się także budynki mieszkalne jednorodzinne.
Po drugie, istotne jest, aby na działce znajdował się budy-
nek mieszkalny jednorodzinny, a nie budynek w zabudo-
wie jednorodzinnej. 
Po trzecie, kompostowanie może dotyczyć wyłącznie bio-
odpadów, czyli ulegających biodegradacji odpadów z ogro-
dów i parków, odpadów spożywczych i kuchennych z go-
spodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 
żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porówny-
walnych odpadów z zakładów produkujących lub wprowa-
dzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z 14.12.2012 r. o odpadach). Oczywiście w przypadku kom-
postownika przydomowego istnieje możliwość komposto-
wania jedynie odpadów z gospodarstw domowych. 

Korzyści z posiadania kompostownika

Zgodnie z art. 6k ust. 4a u.c.p.g. rada gminy, w drodze uchwa-
ły, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowni-
ku przydomowym proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 
domowych. 
Podjęcie tej uchwały jest obowiązkowe, czyli każdy, kto 
kompostuje bioodpady będące odpadami komunalnymi 
(czyli te pochodzące z gospodarstw domowych) w przydo-
mowym kompostowniku, jest zwolniony z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami.
Jednak korzystanie z omawianego przywileju podlega kon-
troli. Jeżeli na podstawie samodzielnej kontroli organu lub 

na skutek informacji uzyskanej od osób trzecich wyjdzie 
na jaw, że właściciel nieruchomości złożył nieprawdziwą 
informację, że posiada kompostownik przydomowy, i kom-
postuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdzi, w drodze 
decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 
6k ust. 4a u.c.p.g. Podobnie jeśli właściciel nieruchomości 
uniemożliwi wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi mia-
sta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oglę-
dzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji 
z deklaracji ze stanem faktycznym. Utrata prawa do zwol-
nienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a u.c.p.g., następuje 
od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystą-
pienie co najmniej jednej z wymienionych przesłanek (art. 
6k ust. 4b u.c.p.g.). Co ważne, ponowne skorzystanie ze 
zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a u.c.p.g., może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, 
w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała 
się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(art. 6k ust. 4c u.c.p.g.).

Usytuowanie kompostownika

Kompostownik nie może być zlokalizowany w dowolnym 
miejscu na działce i nie chodzi tu wyłącznie o stworzenie 
potencjalnej uciążliwości dla sąsiadów. Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wpro-
wadza kilka regulacji w tym zakresie.
Zgodnie z § 31 r.w.t. odległość studni dostarczającej wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł 
wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić, 
licząc od osi studni, co najmniej 15 m do budynków inwen-
tarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników 
do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych 
szczelnych urządzeń. Regulacja ta działa także w drugą stro-
nę, czyli omówiony w tym przepisie kompostownik musi 
znajdować się co najmniej 15 m od tej studni.

Szczegółowe unormowania w odniesieniu do kompostow-
ników wprowadza § 36 r.w.t. w zależności od jego pojemno-
ści i rodzaju zabudowy:

1) odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustę-
pów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 
4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych (tutaj 
wlicza się właśnie kompostowniki) o pojemności do 10 
m3 powinna wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń prze-
znaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produk-
tów spożywczych – 15 m,
b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu 
pieszego – 7,5 m;

WAŻNE INFORMACJE
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Rekrutacja do gminnego przedszkola 

Drodzy Rodzice, zapewne wielu z Was zastanawia się czy 
wysłać dziecko do przedszkola. Istnieje szereg powodów, 
dla których warto zdecydować się na przedszkole. To prze-
de wszystkim miejsce, gdzie nasza pociecha spotka wiele 
dzieci; jedne będą miłe i zawiążą się przyjaźnie na długie 
lata, z innymi zaś będzie toczyć boje o kredki, czy zabawki. 
Jednak każde z tych doświadczeń jest dla dziecka cenne. 
Przedszkole uczy nawiązywania kontaktów, zasad rządzą-
cych grupą, daje możliwość nabycia umiejętności współpra-
cy z innymi. Dzięki temu przedszkolak zaczyna rozpoznawać 
zachowania rówieśników i uczy się reagować na sytuacje, 
z którymi musi się zmierzyć najpierw w przedszkolu, a póź-
niej w dalszym swoim życiu. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, że dzieci przebywające w przedszkolu są zazwyczaj 
pewniejsze siebie, lepiej przygotowane do pójścia do szko-
ły. Mają za sobą czas adaptacji w przedszkolu, dlatego pój-
ście do szkoły jest co do zasady łatwiejsze.
W gminnym przedszkolu zapewnimy Państwa pociechom 
fachową opiekę, wyrozumiałych i  pomoc wychowawców, 
liczne zajęcia, gry i zabawy. 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekru-
tacji do gminnego przedszkola ( harmonogram na kolejnej 
stronie).

2) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji 
indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, po-
winny wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń prze-
znaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy 
to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu 
pieszego – 2 m;

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania
czystości i porządku w gminach,
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia   
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wybrane fragmenty pochodzą z poradnika opracowane-
go przez Martynę Sługocką, Przydomowy kompostownik  
- poradnik dla mieszkańca (LEX/el. 2020), Ministerstwo  
Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, stro-
na internetowa: naszesmieci.pl.

WAŻNE INFORMACJE / REKRUTACJA
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REKRUTACJA

Lp. Rodzaj czynności
 Termin

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie  deklaracji                                   
o kontynuowaniu przez dziecko 
wychowania przedszkolnego  
w kolejnym roku szkolnym

Od godz. 800 
28 lutego 2022r. 

do godz.1500 
7 marca 2022 r.

---------

2.

Złożenie wniosku o 
przyjęcie  oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
kryteriów rekrutacyjnym

Od godz. 800  
8 marca 2022 r.         

do godz.1500  
28 marca 2022 r.

Od godz. 800 
4 maja 2022 r.                 
do godz.1500 

20 maja 2022 r.

3.

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do przedszkola  
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata  
kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym

29 marca 2022 r. 23 maja 2022 r.

4.
Opublikowanie listy 
dzieci zakwalifikowanych                                 
i  niezakwalifikowanych

30 marca 2022 r.     
godz. 1400

27 maja 2022 r. 
o godz. 1400

5.
Złożenie potwierdzenia woli 
zapisu dziecka w postaci 
pisemnego oświadczenia

Od godz.800  
1 kwietnia 2022 r. 

do godz.1500 
8 kwietnia 2022 r.

Od godz.800  
30 maja 2022 r. 

do godz.1500 
6 czerwca 2022 r.

6. Opublikowanie listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych

11 kwietnia 2022 r. 
godz. 1400

8 czerwca 2022 r. 
godz.1400

7. Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania 
list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. Uzasadnienie 
sporządza się w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.                                                 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do 

dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
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REKRUTACJA

Lp. Rodzaj czynności
 Termin

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o 
przyjęcie oraz dokumentów  
potwierdzających spełnianie  
kryteriów 

Od godz. 800 
1 marca 2022r. 

do godz.1500 
28 marca 2022 r.

Od godz. 800 
4 marca 2022r. 

do godz.1500 
13 maja 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę                                  
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia 2022 r. 16 maja 2022 r.

3.
Opublikowanie list dzieci 
zakwalifikowanych                               
i niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2022 r.     
godz. 1400

18 maja 2022 r.     
godz. 1400

4.
Złożenie potwierdzenie woli 
zapisu dziecka w postaci 
pisemnego oświadczenia

Od godz.800  
5 kwietnia 2022 r. 

do godz.1400 
12 kwietnia 2022 r.

Od godz.800  
19 maja 2022 r. 

do godz.1400 
15 maja 2022 r.

5. Opublikowanie listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych

13 maja 2022 r.     
godz. 1400

27 maja 2022 r.     
godz. 1400

7. Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania 
list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic 
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. Uzasadnienie 
sporządza się w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.                                                 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie                                
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Informujemy również o naborze do pierwszej klasy szkoły podstawowej:

Druki oraz szczegółowe informacje na stronie domowej szkoły 
oraz na stronie Gminy Kampinos. 
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SENIOR +

Wieści z Klubu „Senior +”

21 stycznia br. obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka, 
najserdeczniejsze życzenia złożyła Wójt Gminy Kampinos 
Pani Monika Ciurzyńska, która wraz z zastępcą Wójta Pa-
nem Sebastianem Wardziakiem i Kierownikiem OPS Pani 
Beatą Rutkowską zaszczycili nas swoją obecnością. Odwie-
dziła nas także Pani Beata Bąk – przedstawiciel Ośrodka 
Dydaktyczno Muzealnego w Granicy, zapraszając na wy-
cieczki po Puszczy Kampinoskiej.
Babcia i Dziadek kojarzą się nam z ciepłem, miłością, ofiar-
nością, z wielki sercem po prostu z dobrocią.  Dlatego waż-
ne jest abyśmy zawsze pamiętali i mieli czas dla naszych 
Seniorów. To ważne i piękne Święto spędziliśmy przy akom-
paniamencie muzyki, śpiewając, tańcząc i kosztując różnych 
sałatek, wypieków na słodko, a przede wszystkim ciesząc 
się miejscem gdzie zawsze Senior jest i będzie najważniej-
szy.

Klub „Senior+„ zaprasza do uczestnictwa w organizowa-
nych zajęciach i miło spędzonego czasu, osoby 60 + z te-
renu gminy Kampinos, które nie są aktywne zawodowo.
Klub „Senior+” czynny jest w środę od 12 do 16, czwar-
tek od 8 do 16, piątek od 8 do 16.
Uczestnikom Klubu proponujemy: zajęcia indywidualne 
z fizjoterapeutą, ćwiczenia usprawniające z trenerem 
personalnym, zajęcia muzyczne, spotkanie z psycholo-
giem, zajęcia manualne (tworzenie czegoś z niczego), za-
jęcia kulinarne. Planujemy spotkania z specjalistami, wy-
jazdy jednodniowe i spotkania integracyjne przy muzyce. Grażyna Staniaszek

kierownik

ZAPRASZA KLUB
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Wieści z biblioteki…

Na wstępie, korzystając z możliwości 
zamieszczania informacji i wieści z bi-
blioteki w „Biuletynie Kampinoskim”, 
wszystkim sympatykom, przyjacio-
łom i znajomym składamy na ten rok 
rok życzenia szczęścia i pomyślności.
 
Zachęcamy Państwa do korzysta-
nia z systemu Academica, projektu 
Biblioteki Narodowej, do którego 
przystąpiła nasza biblioteka. Acade-
mica to cyfrowa wypożyczalnia mię-
dzybiblioteczna książek i czasopism 
naukowych. Korzystanie z systemu 
jest darmowe. Wystarczy nasza kar-
ta biblioteczna. Publikacje z domeny 
publicznej oraz licencjonowane są 
dostępne bez ograniczeń.
Przypominamy o usłudze Legimi – 
dostęp do bazy audio i e-booków. 
Wybierać można spośród literatury 
popularnej (romansów, powieści oby-
czajowych, kryminałów), literatury 
faktu (biografii, reportaży), jak rów-
nież spośród bajek i lektur szkolnych.
Kolejne przypomnienie dotyczy pro-
jektu realizowanego przez Instytut 
Książki, w ramach ogólnopolskiej 
kampanii promującej czytelnictwo: 
Mała Książka – Wielki Człowiek. Czy-
telnikom z roczników 2015 – 2018 
wydajemy w bibliotece wyprawki. 
Na każde dziecko, które uzbiera 10 
naklejek, czeka imienny dyplom oraz 
nagroda – niespodzianka.
Dla Państwa wygody pracujemy 
w wybrane soboty 2022 roku. In-
formacje o pracy będą zamieszcza-
ne na bieżąco na stronie biblioteki  
www.biblioteka-kampinos.pl.
Przed wejściem do Ośrodka Zdrowia 
w Kampinosie znajduje się biblio-
teczna wrzutnia, gdzie możecie Pań-
stwo wrzucić książki o dowolnej po-
rze, niezależnie od godzin otwarcia  
biblioteki.
Obecnie biblioteki publiczne służą 
zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, 
kulturalnych czy też informacyjnych 
ogółu społeczeństwa oraz uczestni-
czą w upowszechnianiu wiedzy i kul-
tury. Dlatego też serdecznie zachę-
camy do zaglądania na naszą stronę 
internetową, gdzie można znaleźć 

wszystkie niezbędne informacje do-
tyczące bieżącej działalności biblio-
teki.
Strona internetowa biblioteki www.
biblioteka-kampinos.pl pomaga bu-
dować markę wizerunkową oraz 
jest kanałem dostępu do informacji. 
Biblioteka sukcesywnie aktualizuje 
stronę oraz katalog on-line zbiorów. 
Wszelkie informacje o konkursach, 
warsztatach, imprezach kulturalnych, 
patriotycznych są dodawane na bie-
żąco. Zmienił się również wygląd 
strony a także katalogu on-line.
Dla wygody naszych Czytelników 
kontynuujemy usługę – książka na 
telefon. Tym, którzy nie mogą odwie-
dzić naszej biblioteki dostarczamy za-
mówione książki (odbieramy przeczy-
tane) pod wskazany adres, na terenie 
Gminy Kampinos.
Serdecznie zapraszamy na spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki, któ-
re odbywają się w Leśnym Domku 
„Puszczyk”, Granica 6. W tym przy-
padku również zapewniamy trans-
port na spotkania. W grudniu, w mi-
łym otoczeniu, przy kawie, herbacie 
i ciasteczkach spotkałyśmy się w Leś-
nym Domku, by porozmawiać o róży, 
Małym Księciu, pilocie, lisie, ale też 
o tym, że najważniejsze jest niewi-
doczne dla oczu a dobrze widzi się 
tylko sercem. W styczniu natomiast 
dyskutowałyśmy o miłości córki do 
matki, na podstawie książki „Bez-
matek” autorstwa Miry Marcinów. 
Uczestniczkom serdecznie dziękuje-
my, liczymy na szersze zainteresowa-
nie naszym klubem. Już szykujemy się 
do kolejnego spotkania.
Również w „Puszczyku” spotykamy 
się i będziemy się spotykać z dziećmi, 
młodzieżą oraz dorosłymi na prze-
różnych warsztatach. W styczniu, 
w nawiązaniu do Dnia Babci i Dnia 
Dziadka, pod czujnym okiem naszej 
instruktorki, pani Małgosi, powstały 
piękne prace – zakładki do książek – 
wykonane techniką decoupage. War-
to również wspomnieć o grudnio-
wych warsztatach, pt.: „Mikołajkowe 
skrzaty ze skarpetek” – nawiązują-
cych do Mikołajek.

Mamy nadzieję, że warsztaty są twór-
cze, a radość z własnoręcznie wyko-
nanej pracy – bezcenna.
Nie zapominając jednak o podstawo-
wych zadaniach biblioteki, do których 
należą: gromadzenie, opracowywanie 
oraz udostępnianie zbiorów – z ostat-
nio zakupionych pozycji polecamy: 

• „Mistrzyni”, Manuela Gretkowska
• „Stulecie Winnych. Początek”, Ałbe-

na Grabowska
• „Pod osłoną deszczu”, Jojo Moyes
• „Komplikacje”, Danielle Steel
• „Wiosenna ofiara”, Anders de la Mot-

te
• „Nabór”, Vincent V. Severski
• „Marymonckie młyny”, Adam Pod-

lewski
• „Zakon Świętego Brutusa. Opowieść 

spiskowa o dawnej Warszawie”,  
A. Podlewski

• „Nawalny. Nemezis Putina? Przy-
szłość Rosji?”, Jan Matti Dollbaum

• „Żony bogów. Muzy wielkich litera-
tów”, Sławomir Koper

• „Zimowy sen”, Joanna Jax
• „Projekt Riese”, Remigiusz Mróz
• „Północna zmiana”, Hanna Greń
• „Ikon”, Graham Masterton
• „Matnia”, Paulina Jurga
• „Anatomicum. Muzeum Anato-

mii”, Katy Wiedemann, Jennifer Z. 
Paxton

• „Ajurweda. Podręcznik dbania o sie-
bie”, Sarah Kucera

• „Przyjaciele. O prawdziwej mocy na-
szych najważniejszych relacji”, Robin 
Dunbar

• „Jak to działa? Rakieta”, Amelia 
Hepworth

• „Szkoła szpiegów w obozie wroga”, 
Stuart Gibbs.

Nie wymienimy wszystkich tytułów 
zakupionych w ostatnim czasie, ale 
zapraszamy do odwiedzin i kontaktu 
z Biblioteką Publiczną Gminy Kampi-
nos. Zadzwoń: 22 725 01 49, napisz: 
bpgkampinos@gmail.com, przyjdź: 
ulica Szkolna 2. 

Z pozdrowieniami 
Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy 

Kampinos



BIULETYN KAMPINOSKI    NR 12 (154) • 15 LUTY 202224

WAŻNE INFORMACJE

Patrol Świętego Mikołaja – Kampinos 2021
Czternasta edycja akcji za nami, dużo radości i kolejny rekord.
Patrol Świętego Mikołaja odjechał, Mikołaje i Śnieżynki 
rozwieźli paczki sprawiając dzieciom wiele radości. Teraz 
razem z Elfami zbierają siły i powrócą za kilka miesięcy aby 
znów działać. Była to kolejna, inna edycja akcji. Wszyscy 
znów musieliśmy zmierzyć się z pandemią, ale ponownie 
w tym trudnym czasie Darczyńcy, Mieszkańcy, Elfy, Miko-
łaje i Śnieżynki nie zawiedli. Edycja była trudna ale udana, 
wypełniona niespodziankami, radością i choć wydawało się 
to niemożliwe wspólnymi siłami pobiliśmy kolejny rekord. 
Kochani, dziękujemy za każdą złotówkę, za każdą godzinę, 
każdy dzień czy miesiąc pracy przy przygotowaniach i prze-
prowadzeniu akcji, za wszystkie dary, pracę i za serce wło-
żone w tę akcję. 
Akcja 2021 ze względu na pandemię musiała znów być 
przeprowadzona inaczej. Aukcję przeprowadziliśmy in-
ternetowo, nie było koncertu, ale udało się zorganizować 
Kiermasz Świąteczny. Niezawodne Elfy czekały na Was cały 
dzień z bogatą ofertą, praktycznie każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie i na prezent dla bliskich. Były kosmetyki, książ-
ki, zabawki, świąteczne roslinki, tekstylia, biżuteria i wiele 
innych, Jak na Kiermasz Świąteczny przystało nie mogło 
zabraknąć ozdób i dekoracji świątecznych, były piękne stro-
iki, bombki, choinki, świeczki, karty swiąteczne a większość 
tych cudów przygotowali uczniowie naszej szkoły :)
Na kiermaszu na gości czekała tez niespodzianka zdradzona 
w ostatniej chwili na patrolowym fb. Ze specjalnie przygo-
towanym repertuarem wystapiły Kędziorki, które bardzo 
dobrze występem się bawiły a razem z nimi wszyscy obecni 
:) 
Kolejną nowością był konkurs plastyczny na kartkę świą-
teczną. Zorganizowanie konkursu zaproponował nam jeden 
z naszych Darczyńców i tym samym on był organizatorem 
i fundatorem nagród dla wybranych Laureatów. Zaintereso-
wanie konkursem było duże, laureatów finalnie było wiecej 
niż organizator początkowo przewidywał bo pięknych prac 
było wiele. Nagrody do Laureatów wysyłał organizator kon-
kursu. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od 
Patrolu słodkie upominki a od organizatora dodatkowo kub-
ki termiczne i te upominki dzieci odbierały na kiermaszu. 
Mieszkańcy jak zawsze nie zawiedli co przyniosło wymier-
ny efekt w postaci kolejnego rekordu. Z Aukcji i kiermaszu 
zebraliśmy kwotę 22 363 zł. To co wydawało się nierealne 
okazało się możliwe. W tym trudnym dla wszystkich roku 
współnie pobiliśmy kolejny rekord. Dziękujemy :) 
Po Aukcji i kiermaszu przyszedł czas na zakupy. Zebrane 
pieniądze w całości zostały przeznaczone na zakup słody-
czy, zabawek, gier i prezentów dla najbardziej potrzebują-
cych dzieci z naszej gminy. Po udanych zakupach nadszedł 
czas przygotowywania paczek. Elfy pracowały jak mrówki, 
aby zdążyć z przygotowaniami. Przygotowaliśmy 350 pa-
czek. W każdej paczce było mnóstwo słodyczy i prezent.
Paczki te mogły być bogatsze dzięki firmom, które postano-
wiły dodatkowo podarować nam swoje słodkie wyroby do 
wszystkich przygotowywanych paczek imiennych. W tym 
roku też dodatkowo udało się nam przygotować niespo-

dziankę – paczkę rodzinną z życzeniami dla całej rodziny. 
Było to możliwe dzięki Darczyńcom, którzy zadbali o zawar-
tość paczki rodzinnej i przekazali produkty właśnie z takim 
przeznaczeniem W przedświątecznym tygodniu ekipy Mi-
kołajów i Śnieżynek wyruszyły z prezentami do dzieci. Były 
to dla naszych ekip bardzo pracowite dni ale wszyscy byli 
zadowoleni. W tym roku ta część akcji też musiała wyglądać 
inaczej. Mikołaje i Śnieżynki, jeździli w maseczkach, każdy 
z zapasem płynów dezynfekujących. Znów nie było zdjęć 
i przytulasów ale radość była jak zawsze. Paczki zostały roz-
wiezione, Mikołaj odjechał, ale obiecał, że wróci za rok. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób wsparli Patrol Świętego Mikołaja. Razem sprawi-
liśmy dzieciom wiele radości. Dla nas jako organizatorów 
najmilszym podziękowaniem jest radość obdarowanych 
dzieci i szczere zaangażowanie w tę akcję. Organizatorem 
akcji charytatywnej jest Komitet Społeczny Patrol Święte-
go Mikołaja a jak co roku do pomocy włączyli się: młodzież 
i dorośli mieszkańcy gminy, Gmina Kampinos, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Kampinosie, OSP Kampinos, Darczyńcy 
i oczywiście jak zawsze niezawodne Elfy. Akcję możemy 
przeprowadzać dzięki Darczyńcom, wsparciu firm i zaan-
gażowaniu mieszkańców. Z roku na rok rośnie grono osób 
włączających się w tę Patrol Św. Mikołaja i wszystkim spra-
wia to przyjemność.

W tym miejscu zawsze pisaliśmy „W Patrolu udział wzięli:” 
i wymienialiśmy firmy, instytucje i nazwiska. W akcji, co nas 
bardzo cieszy, bierze udział coraz więcej ludzi i firm, nie je-
steśmy w stanie wymienić wszystkich i nie pominąć nikogo, 
dlatego - 

Kochani, bardzo bardzo bardzo dziękujemy za każdą zło-
tówkę, za każdą godzinę, każdy dzień czy miesiąc pracy przy 
przygotowaniach, przeprowadzeniu akcji, czy sprzątaniu po, 
za wszystkie dary, pracę i za serce włożone w tę akcję. 
Jeszcze raz wszystkim Wam bardzo serdecznie, z całego 
serca dziękujemy :))) 
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za kilka miesięcy 

Dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia! 

W imieniu organizatorów
Anna Konopka
Komitet Społeczny 
„Patrol Świętego Mikołaja”

Galerię zdjęć z Aukcji (Album Licytacja 2021), Kiermaszu 
oraz z pracy Mikołajów, Śnieżynek i Elfów można obejrzeć 
na Facebooku: Patrol Św. Mikołaja - Kampinos.


