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W ramach zadań w zakresie utrzymanie porządku i 
czystości na terenie gminy Nieporęt:

• zebrano i wywieziono ponad 196 ton odpadów komunalnych ogólnych 
(zmieszanych) za kwotę ok. 87 000 zł., w tym przeprowadzono akcję 
„Sprzątanie Świata – Polska 2010” za kwotę 4 200 zł., podczas której 
zebrano i wywieziono ok. 4 ton odpadów

• odebrano odpadową tkankę zwierzęcą z  terenu gminy o wadze 1053 kg 
za kwotę 4 033,60 zł.

• ponadto finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych w kwocie     
9 189,08 zł.(trzy kabiny stałe i ustawiane na imprezy okolicznościowe)

     

     



W ramach zadań związanych z gospodarką odpadami:

• przeprowadzono zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, podczas której 
zebrano ok. 19 ton, tego rodzaju 
odpadów i wydano kwotę ok. 11 000 zł.

• prowadzono 3 Gminne Punkty Odbioru 
Segregowanych Odpadów Komunalnych 
w Nieporęcie, Michałowie – Grabina i 
Woli Aleksandra, z których zebrano 
łącznie ok. 72 tony odpadów 
surowcowych, na powyższe działania 
wydano kwotę ok.79 000 zł. - zebrano:

     - 28 ton plastiku
     - 23 tony szkła

     - 20 ton papieru
     - 1 tonę metalu



• prowadzono również selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
tzw. „segregację u źródła”, obejmuj ącą ok. 910 posesji, podczas 
której zebrano ok. 125 ton odpadów surowcowych, czyli:

•
- 5 ton plastiku
- 73 tony szkła
- 47 ton papieru

•
za kwotę ok. 110 000 zł.

•  przeprowadzono również zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, podczas której zebrano ok. 6,5 
tony tego rodzaju odpadów oraz zbiórkę zużytych i 
przetermniowanych baterii i akumulatorków, których zebrano ok. 
25 kg,

• ponadto z terenu gminy Niepręt zebrano ok. 4,5 tony odpadów 
bioorganicznych za kwotę ok.  650 zł.



Ponadto zakupiono 1000 szt. ulotek edukacyjnych na temat selektywnego 
zbierania i recyklingu odpadów komunalnych (głównie opakowaniowych) 
za kwotę 1 400 zł. oraz przeprowadzono aktualizację POŚ i PGO wraz ze 

sprawozdaniami z ich wykonania za kwotę ok. 15 800 zł.

     

    W ramach gospodarki odpadami zakupiono 
dwa specjalne pojemniki służące do 
zbierania zużytych i zbędnych leków o 
nazwie konfiskator. Podczas tej akcji 
zebrano  41 kg tego rodzaju odpadów - na 
powyższe działania wydano kwotę ok.          
2 000 zł.

     Dokonano również likwidacji  40 miejsc z  
wysypiskami odpadów na terenach 
publicznych gminy i wywieziono ponad 64 
tony odpadów za kwotę ok. 21 500 zł.



•Ilość odpadów surowcowych, ZSEE oraz gabarytów zebranych
 w 2008, 2009 i 2010 roku w ramach selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Nieporęt
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•Ilość odpadów ogólnych, segregowanych (tj. plastik, papier, szkło, metal) i 
innych (tj. ZSEE, baterie, leki, gabaryty, bio) zebranych

 w 2008, 2009 i 2010 roku z terenu Gminy Nieporęt
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W ramach gospodarki odpadami 
dofinansowano ze środków WFOŚiGW:

•utylizację 213 ton odpadów i materiałów 
zawierających azbest z 103 posesji na 
terenie gminy Nieporęt

•po raz pierwszy dofinansowano demontaż 
płyt eternitowych z 10 dachów na posesjach

•łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 
67 629,89 zł w całości sfinansowany z 
dotacji WFOŚiGW w Warszawie 



W zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

• do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt 
przyj ęto 50 zwierząt(psów) z 
terenów publicznych gminy 
Nieporęt,

• adoptowano w schronisku 18 
zwierząt,

• koszt opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami- 
79 400 zł.,

• koszt wyłapania i transportu 
zwierząt do schroniska –   
16 868 zł.,



W ramach zadań związanych z utrzymaniem zieleni:

• dokonano wycinki drzew i 
krzewów, odchwaszczania 
powierzchni rond i skwerów 
gminnych, frezowania karp, cięć  
sanitarno – formujących 
drzewostan, koszenia terenów 
gminnych itp. - za łączną kwotę  
ok. 190 000 zł.

• ponadto wykonano nowe 
nasadzenia roślin na terenie gminy 
za kwotę ok. 32 600 zł. oraz 
wykonano dokumentację 
projektowo-kosztorysową terenów 
zieleni w kwocie 3 500 zł.



• założono donice z kwiatami na  109 
latarniach ulicznych – na te działania 
łącznie z pielęgnacją wydano ok. 57 000 
zł.

• w ramach urządzania terenów zieleni – 
mała architektura zakupiono 11 szt. 
ławek parkowych oraz dokonano ich 
montażu  za kwotę ok. 5 600 zł. oraz 
wykonano elementy małej architektury 
na terenach gminnych w Zegrzu 
Południowym za kwotę ok. 5 500 zł.

• wydano 150 decyzji na usunięcie drzew 
lub krzewów z terenu nieruchomości



W ramach edukacji ekologicznej oraz zadań związanych z 
ochroną środowiska:

· dofinansowano zakup nagród rzeczowych 
w konkursach wiedzy ekologicznej dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. 
wystawiono w GOK 3 spektakle teatralne 
pn. „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo 
inspektora Zgrozy”, zakupiono wykonanie 
usług edukacji ekologicznej z materiałami 
edukacyjnymi  za łączną kwotę ok. 7 600 zł.

· zakupiono nagrody dla uczestników VIII 
edycji gminnego konkursu na najładniejszy 
ogród przydomowy i gospodarstwo rolne za 
kwotę ok. 3 000 zł.

· zakupiono cebulki żonkili w ramach akcji 
sadzenia „Pól Nadziei” za kwotę 1 000 zł.



• zakupiono 16 szt. pojemników o różnej pojemności przeznaczonych do 
prowadzenia zbiórki papieru w Urzędzie Gminy za kwotę ok. 1 900 zł.

• zlecono wykonanie konserwacji gniazd w Nieporęcie i Izabelinie w 
ramach wieloletniego programu opieki nad gniazdami bociana białego 
na terenie gminy Nieporęt za kwotę 4 550 zł.

• wszczęto 18 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

• wydano  9 decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć realizowanych na 
terenie gminy Nieporęt.



Przygotowali:
Renata Szkolniak i Dariusz Wróbel
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