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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w sierpniu 2010. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie
od rehabilitacji):
• 24 sierpnia 2010 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;
• 31 sierpnia 2010 r. – E. Staniszewska.
Spotkania Komisji w sierpniu 2010 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala
konferencyjna, II pi´tro – 24 sierpnia 2010 r. od godz. 16.00.

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH

czytaj o...

ZAPRASZAMY NA PLAC ZABAW
dla dzieci w Stanisławowie
Pierwszym str.2 BUDOWA 

kolektorów 
słonecznych str.3-6 str.8
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NIEZNANE EPIZODY WOJNY 1920 r.
cz. II – autobusy, armaty 
i aparaty telefoniczne… 

90 ROCZNICA
Bitwy Warszawskiej

M
iejsce, w którym corocznie w przed-

dzieƒ Âwi´ta Wojska Polskiego gro-

madzà si´ mieszkaƒcy gminy i zaproszeni goÊcie, aby

uczciç kolejnà rocznic´ Bitwy Warszawskiej i oddaç ho∏d jej bo-

haterskim uczestnikom, jest szczególne. To tutaj I batalion porucz-

nika Stefana Pogonowskiego spowodowa∏ rozbicie bolszewickie-

go natarcia na drugà lini´ obrony przedmoÊcia Warszawy. To prze-

sàdzi∏o o wyniku ca∏ej bitwy. Niestety, dowódca batalionu i wielu

jego ˝o∏nierzy straci∏o w tym natarciu ˝ycie. Pomnik, który jest

Êwiadkiem uroczystoÊci, postawili towarzysze broni poleg∏ych. Zo-

sta∏ ods∏oni´ty 14 wrzeÊnia 1924 roku przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Stanis∏awa Wojciechowskiego, z udzia∏em Premiera Sta-

nis∏awa Grabskiego i kardyna∏a Aleksandra Kakowskiego, który po-

mnik poÊwi´ci∏. Centralna cz´Êç pomnika przetrwa∏a II wojn´

Êwiatowà, na wyrytym na niej napisie widaç wyraênie Êlady kul,

toczàcych si´ tu kolejnych walk. Z okazji 90 rocznicy Bitwy War-

szawskiej Urzàd Gminy Niepor´t zrealizowa∏ film, przybli˝ajàcy

sylwetk´ porucznika Stefana Pogonowskiego. Sà w nim wykorzy-

stane wspomnienia mieszkanki gminy Michaliny Adach. To na te-

ren gospodarstwa jej ojca w Zamostkach zosta∏ przeniesiony ran-

ny Pogonowski i tam zmar∏. O tym zdarzeniu opowiadali cz∏onko-

wie rodziny oraz sàsiedzi. Film mia∏ premier´ 14 sierpnia podczas

uroczystoÊci pod pomnikiem, na którà z∏o˝y∏y si´: Msza Êwi´ta po-

lowa, Apel Poleg∏ych oraz uroczyste z∏o˝enie kwiatów przez przed-

stawicieli w∏adz, instytucji oraz zwiàzków i stowarzyszeƒ. Po cz´-

Êci oficjalnej odby∏a si´ projekcja filmu, w szczególnej atmosfe-

rze miejsca, pami´tajàcego przywo∏ywane wydarzenia. 

� B.Wilk

14 sierpnia pod pomnikiem
28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej odbyła
si´ uroczystoÊç upami´tniajàca
bohaterów walk 1920 roku.
W niedziel´ 15 sierpnia
w koÊciele N.M.P.
Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym
zło˝one zostały kwiaty
pod tablicà poÊwi´conà
poległym za Ojczyzn´ oraz
w miejscach pami´ci na terenie
gminy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T 

W SPRAWIE ROWÓW MELIORACYJNYCH 
czytaj na str. 2



B´dzie pierwszym spisem realizowa-

nym od czasu przystàpienia Polski

do Unii Europejskiej, w tym samym ter-

minie i w tym samym zakresie tema-

tycznym, co w innych paƒstwach cz∏on-

kowskich UE. Dane zebrane w spisie

rolnym pozwolà na: analiz´ zmian pol-

skiego rolnictwa przed i po przystàpie-

niu do UE oraz na porównanie ich z da-

nymi gospodarstw w innych paƒstwach

cz∏onkowskich, kreowanie przez Komi-

sj´ Europejskà Wspólnej Polityki Rol-

nej i wytyczenie jej nowych ram

po 2013 r. Dostarczà równie˝ szczegó-

∏owych informacji o jednostkach funk-

cjonujàcych w rolnictwie, sytuacji spo-

∏eczno-demograficznej i ekonomicznej

rolników oraz o prowadzonej produkcji

rolnej. W po∏àczeniu z informacjami ze-

branymi w badaniu metod produkcji

rolnej i Narodowym Spisie Powszech-

nym w 2011 r. dadzà odpowiedê

na wiele pytaƒ dotyczàcych m. in. sta-

rzenia si´ ludnoÊci wiejskiej i problemu

nast´pców, zatrudnienia w rolnictwie,

obszarów wiejskich oraz wp∏ywu rol-

nictwa na Êrodowisko.

PSR 2010 zostanà obj´te gospodar-

stwa rolne osób fizycznych i prawnych

oraz jednostek organizacyjnych nie ma-

jàcych osobowoÊci prawnej. Ze wzgl´-

du na minimalizacj´ kosztów spisu

oraz zmniejszenie respondentów planu-

je si´ ograniczenie liczby badanych go-

spodarstw rolnych do poziomu gwaran-

tujàcego wype∏nienie zobowiàzaƒ mi´-

dzynarodowych i zaspokojenie potrzeb

odbiorców krajowych. W PSR 2010

przewiduje si´ obj´cie badaniem pe∏-

nym ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych,

prowadzàcych dzia∏alnoÊç rolniczà,

o powierzchni u˝ytków rolnych wyno-

szàcej co najmniej 1 ha i ok. 10 tys. go-

spodarstw rolnych, prowadzàcych upra-

w´ roÊlin lub chów zwierzàt gospodar-

skich, o powierzchni u˝ytków rolnych

poni˝ej 1 ha. Spis reprezentacyjny ma

dotyczyç ok. 150 tys. innych gospo-

darstw, tj. takich, które prowadzà dzia-

∏alnoÊç rolniczà na gruntach powierzch-

ni poni˝ej 1 ha u˝ytków rolnych oraz

gospodarstw rolnych, które nie zajmu-

jà si´ rolnictwem. W ramach spisu prze-

prowadzone zostanie tak˝e badanie me-

tod produkcji rolnej w 200 tys. gospo-

darstw rolnych.

Spisem b´dà obj´te informacje m. in.

dotyczàce ogólnej charakterystyki go-

spodarstwa rolnego, powierzchni grun-

tów, zasiewów, liczebnoÊci i struktury

pog∏owia zwierzàt gospodarskich,

o liczbie ciàgników i innych maszyn

rolniczych, zu˝yciu nawozów, struktu-

rze dochodów gospodarstwa rolnego

i na temat korzystania z programów

wsparcia dla rolnictwa.

Gromadzone dane b´dà pozyskiwane

od mieszkaƒców z zachowaniem prze-

pisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,

poz. 439 z póên. zm.) która gwarantuje

respondentom pe∏nà poufnoÊç ujawnio-

nych informacji. � K. Kula
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W dniach od 1 wrzeÊnia do 31 paêdziernika na terenie ca∏ego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2010, wed∏ug stanu na dzieƒ 30
czerwca 2010 r. 

P
lac zabaw stanà∏ na terenie

Gimnazjum. Taka lokalizacja

gwarantuje dzieciom bezpie-

czeƒstwo – z dala od ulicy i mknà-

cych samochodów. O miejsce,

w którym atrakcyjnie sp´dzà czas

najm∏odsi, starali si´ przede wszyst-

kim mieszkaƒcy osiedla G∏ogi, ale

teraz korzystaç z niego b´dà rów-

nie˝ dzieci z D´biny, Leszczyny

i pobliskich terenów. Teren wysy-

pany zosta∏ zosta∏ czystym bia∏ym

piaskiem, stan´∏y ∏aweczki i este-

tyczne kosze. W najbli˝szym cza-

sie ca∏oÊç zostanie ogrodzona.

WÊród zamontowanych zabawek

firmy Sun+ dla dzieci m∏odszych

wyró˝niajà si´ piaskownica

w kszta∏cie statku oraz zestaw –

lokomotywa ze zje˝d˝alnià. Sà te˝

huÊtawki i kiwaki. Starszaki ch´t-

nie çwiczyç b´dà na zestawach

sprawnoÊciowych z drabinkami

pionowymi i poziomymi, sznurami

i ma∏à Êciankà wspinaczkowà.

Firma realizujàca projekt zapra-

sza dzieci do wspólnej zabawy

24 sierpnia o godzinie 11.00, gdy

plac zabaw oficjalnie zostanie

otwarty. B´dà ̋ ywe maskotki, kon-

kursy, balony i s∏odkoÊci. Dobra za-

bawa gwarantowana!

� BW

Nawierzchnia asfaltowa po∏o˝ona

zosta∏a na odcinku ok. 200 metrów.

Wykona∏a jà firma Falbruk z War-

szawy, a jej koszt wyniós∏ 180 tys. z∏.

� BW

Ulica Kwiatowa w Micha∏owie-Gra-

binie otrzyma∏a nowà nawierzchni´

asfaltowà na odcinku d∏ugoÊci 850

metrów. Wykonawcà jest Przedsi´-

biorstwo Budowy Dróg i Mostów

z Miƒska Mazowieckiego, koszt

prac to 200 tys. z∏otych. 

� BW

Na ulicy Polnej wykonano na-

wierzchni´ asfaltowà na odcinku

d∏ugoÊci 200 metrów wraz z oznako-

waniem pionowym. Realizatorem

prac by∏a firma SGI Drogi z Warsza-

wy. Koszt inwestycji wyniós∏

140 tys. z∏. � BW
ZAPRASZAMY do zabawy 

POWSZECHNY Spis Rolny 2010

ASFALT na ulicy
LeÊnej w Wólce
Radzymiƒskiej Przy ulicy Sienkiewicza  na osiedlu

G∏ogi w Niepor´cie powsta∏ parking

na 25 samochodów. Do wykonania

nawierzchni pos∏u˝y∏a kostka

brukowa. Wykonawcà prac jest

firma Partner z Chotomowa, koszt

inwestycji to 48 tys. z∏otych. � BW

PARKING na osiedlu
Głogi

ASFALT na Kwiatowej ASFALT na ulicy Polnej
w Aleksandrowie

KOSTKA na ulicy
Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie

24 sierpnia rusza plac zabaw dla dzieci w Stanisławowie Pierwszym.
Kolorowe zestawy zabawek obiecujà, ze tutaj nikt nie b´dzie si´ nudził!

Inwestycja zrealizowana zosta∏a

na odcinku ulicy przy wiadukcie ko-

lejowym PKP. Wykonano na-

wierzchni´ z kostki wraz z wjazda-

mi do posesji oraz nawierzchni´

z p∏yt eko, ∏àcznie na odcinku d∏u-

goÊci 187 metrów. Inwestycj´ zreali-

zowa∏a firma Us∏ugi Brukarskie Zbi-

gniew Kruk z T∏uszcza, ich koszt

wyniós∏ 120 tys. z∏otych.

� BW

GMINNE inwestycje

Obwieszczenie
Wójta Gminy Niepor´t

Niepor´t, dnia 16.08.2010r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T

W zwiàzku z wyst´pujàcymi okresowo
du˝ymi opadami deszczu, powodujàcymi
wezbrania poziomu wody w lokalnych
rowach melioracyjnych na terenie so∏ectw
w gminie Niepor´t, niniejszym zobowiàzuje
si´ w∏aÊcicieli, posiadaczy samoistnych
oraz u˝ytkowników wieczystych dzia∏ek,
na których sà urzàdzenia melioracyjne
(rowy) do:
• utrzymania urzàdzeƒ melioracji wodnych

w nale˝ytym stanie (tj. koszenie skarp
i odmulenie dna rowu oraz oczyszczenie
przepustów), zgodnie z art. 77 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019
z póên. zm.),

• uzyskania przez w∏aÊciciela dzia∏ki
od w∏aÊciwego miejscowo starosty
powiatowego, pozwolenia
wodnoprawnego na przebudow´
urzàdzeƒ wodnych np. przykrycie
istniejàcego na dzia∏ce rowu
melioracyjnego otwartego kolektorem
(rurociàgiem), zgodnie z wymogiem
art. 122 ww. ustawy.

JednoczeÊnie przypomina si´, ˝e kto
wbrew obowiàzkowi nie utrzymuje
w nale˝ytym stanie urzàdzeƒ wodnych
podlega karze grzywny, lub kto bez
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego
wykonuje urzàdzenia wodne albo inne
czynnoÊci wymagajàce pozwolenia
wodnoprawnego, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.

Wójt Gminy Niepor´t
/-/ S∏awomir Maciej Mazur
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Ogłoszenie Wójta Gminy Niepor´t
Zapraszam mieszkaƒców Gminy do uczestnictwa 

w Projekcie pn. „BUDOWA SYSTEMU 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”.

Szczegółowe informacje i zasady realizacji projektu pn. „BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T” planowanego do realizacji w ramach Działania 4.3

– Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013:

W poprzednim numerze WieÊci Niepor´ckich (z 29 lipca) zamieÊciliÊmy dodatek specjalny, poÊwi´cony projektowi budowy kolektorów słonecznych
na terenie gminy Niepor´t. W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców, publikujemy ponownie informacj´ dotyczàcà kolektorów, 

wzbogaconà o dodatkowe wyjaÊnienia i szczegóły. 
Red.

GŁÓWNE INFORMACJE I ZASADY UCZESTNICTWA
W PRZEDSI¢WZI¢CIU:

1. Wójt Gminy Niepor´t, na przełomie wrzeÊnia i paê-
dziernika 2010r., planuje zło˝yç do Mazowieckiej Jed-
nostki Wdra˝ania Programów Unijnych w Warszawie
wniosek o dofinansowanie ze Êrodków unijnych (Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3
– Ochrona powietrza, energetyka) budowy systemu ko-
lektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t.

2. Powy˝szy Projekt przewiduje instalowanie indywidu-
alnych zestawów kolektorów słonecznych na budyn-
kach poło˝onych na terenie Gminy Niepor´t i stano-
wiàcych własnoÊç mieszkaƒców Gminy Niepor´t, któ-
rzy przystàpià do Projektu oraz podpiszà z Gminà
stosowne umowy w powy˝szym zakresie. Wymaga si´,
aby właÊciciel budynku, w którym b´dzie montowany
zestaw kolektorów, był zameldowany na terenie Gmi-
ny Niepor´t.

3. Indywidualny zestaw kolektorów słonecznych, zwany
dalej zestawem, b´dzie obejmował kolektory wraz
z mocowaniem, zasobnik, układ pompowy, układ bez-
pieczeƒstwa i układ hydrauliczny. Skład zestawu mo-
˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od istniejàcych ju˝ w da-
nym budynku elementów instalacji.

Zestaw b´dzie słu˝ył do podgrzewania wody (nie
do ogrzewania budynku), dlatego ka˝dy z zadeklaro-
wanych budynków musi ju˝ posiadaç êródło wytwo-
rzenia ciepłej wody u˝ytkowej (np. terma, piec gazo-
wy, w´glowy) wraz z rozprowadzeniem, tak ˝eby za-
pewniç w niesłoneczne dni ogrzewanie wody w sposób
tradycyjny (bez wykorzystywania zestawu kolektorów).
Zestaw kolektorów b´dzie wykorzystywany do wspo-
magania podgrzewania ciepłej wody.

4. Realizacja przedsi´wzi´cia przewidziana jest w la-
tach 2011/2012 – pod warunkiem podpisania umowy
o dofinansowanie ze Êrodków unijnych – pomi´dzy
Gminà Niepor´t a Samorzàdem Województwa Mazo-
wieckiego.

5. Zakłada si´, ˝e inwestycja sfinansowana zostanie ze
Êrodków prywatnych mieszkaƒców w wysokoÊci 15%
wartoÊci inwestycji oraz ze Êrodków Unii Europejskiej
w wysokoÊci 85% wartoÊci inwestycji, przy czym reali-
zacja i finansowanie nastàpi nie wczeÊniej ni˝ po pod-
pisaniu umowy o dofinansowanie, o której mowa
w pkt. 4. Szacuje si´, ˝e wartoÊç pojedynczego zesta-
wu kolektorów wyniesie ok. 16 000 zł brutto, zatem
wkład własny mieszkaƒca powinien wynieÊç
ok. 2 400 zł brutto.

6. Warunkiem udziału w Projekcie jest zło˝enie deklara-
cji oraz podpisanie stosownej umowy, w tym umowy

u˝yczenia cz´Êci budynku na potrzeby instalacji zesta-
wu kolektorów (cz´Êç dachu i budynku przez który
przechodzi instalacja) na okres do 5 lat od zakoƒcze-
nia inwestycji – umowa z Gminà. Jest to tzn. okres
trwałoÊci projektu wynikajàcy z zasad RPO WM. W trak-
cie okresu trwałoÊci projektu właÊcicielem zestawu b´-
dzie Gmina, natomiast koszty eksploatacji i przeglàdów
b´dzie ponosił mieszkaniec, który po upływie okresu
trwałoÊci przejmie na własnoÊç od Gminy cały zestaw.

7. Monta˝ instalacji zestawu kolektorów (wraz z niezb´d-
nymi pracami remontowymi m.in. w pomieszczeniu ko-
tłowni) oraz nadzór nad prawidłowà realizacjà zapew-
ni Urzàd Gminy.

8. Szczegółowe informacje oraz karty deklaracji uczest-
nictwa w przedsi´wzi´ciu znajdujà si´ na stronie inter-
netowej Urz´du Gminy Niepor´t: www.nieporet.pl oraz
w Dziale Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych Urz´du Gmi-
ny Niepor´t (budynek Banku Spółdzielczego, pi´tro I,
pok. nr 2), tel. 22 767 04 05, inwestycje@nieporet.pl.

Deklaracje uczestnictwa nale˝y dostarczyç do kance-
larii Urz´du Gminy Niepor´t najpóêniej do dnia
31.08.2010r. (wtorek) do godz. 16.00.
Liczy si´ data wpływu deklaracji do Urz´du Gminy.

Sławomir Maciej Mazur
Wójt Gminy Niepor´t

1. Wójt Gminy Niepor´t, na przełomie wrze-
Ênia i paêdziernika 2010 r., planuje zło˝yç
w Mazowieckiej Jednostce Wdra˝ania
Programów Unijnych w Warszawie
– wniosek o dofinansowanie ze Êrodków
unijnych Projektu pn.,, Budowa systemu
kolektorów słonecznych na terenie Gmi-
ny Niepor´t”, zwanego dalej ,,Projek-
tem” – w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007-2013 RPOWM,
Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, ener-
getyka.

2. Projekt przewiduje instalowanie indywidu-
alnych zestawów kolektorów słonecznych
na budynkach poło˝onych na terenie Gmi-
ny Niepor´t, stanowiàcych własnoÊç miesz-
kaƒców Gminy Niepor´t, którzy przystàpià
do Projektu oraz podpiszà z Gminà stosow-
ne umowy w powy˝szym zakresie. Wyma-
ga si´, aby właÊciciel budynku, przyst´pu-

jàcy do Projektu był zameldowany na tere-
nie Gminy Niepor´t.

3. Zakłada si´, ˝e typowy zestaw kolektorów
słonecznych, zwany dalej ,,zestawem”,
b´dzie składał si´ z nast´pujàcych elemen-
tów: 
1) kolektorów płaskich, które sà powszech-

nie stosowane w przypadku wykorzysta-
nia energii słonecznej do podgrzewania
CWU;

2) zasobnika;
3) układu pompowego;
4) układu bezpieczeƒstwa;
5) układu hydraulicznego;
6) sterowania;
7) izolacji;
8) stela˝y do mocowania kolektorów, z za-

strze˝eniem, ̋ e wskazany wy˝ej skład ze-
stawu mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci
od elementów instalacji istniejàcych ju˝
w danym budynku. 

Zestaw b´dzie słu˝ył do podgrzewania
wody (nie do ogrzewania budynku), dlate-
go ka˝dy z zadeklarowanych budynków
musi posiadaç ju˝ êródło wytwarzania cie-
płej wody u˝ytkowej (np. term´, piec gazo-
wy, w´glowy) wraz z rozprowadzeniem, tak
˝eby zapewniç – w niesłoneczne dni ogrze-
wanie wody w sposób tradycyjny, bez wy-
korzystywania z zestawu. Zestaw kolekto-
rów b´dzie wykorzystywany do wspomaga-
nia podgrzewania ciepłej wody.

4. Powierzchnia kolektora, odpowiadajàca za-
potrzebowaniu na ciepłà wod´ dla jednej
osoby – to 1-1,5 m2 Jedna osoba zu˝ywa
Êrednio ok. 60 litrów wody dziennie, a 1 m2

kolektora jest w stanie ogrzaç około 40-60
litrów wody. Dla 4 – osobowej rodziny – po-
trzeba ok. 6 m2 kolektorów oraz zasobnika
ciepłej wody o pojemnoÊci ok. 240 litrów.

5. Kolektory słoneczne powinny byç zwróco-
ne na południe lub południowy – zachód,

pod kàtem ok. 45 stopni. Kolektorów nie
nale˝y instalowaç w miejscach zacienionych
i zasłoni´tych.

6. Zakłada si´, ˝e optymalnym rozwiàzaniem
jest zapewnienie mniejszym gospodar-
stwom domowym  pokrycia zapotrzebowa-
nia ciepłej wody na poziomie 60% rocznie,
a w przypadku w wi´kszych  gospodar-
stwach – na poziomie 40% rocznie.

7. Monta˝ instalacji zestawów wraz z niezb´d-
nymi pracami remontowymi, m.in. w po-
mieszczeniu  kotłowni, oraz nadzór nad je-
go prawidłowym wykonaniem zapewni
Urzàd Gminy.

8. Realizacja Projektu przewidziana jest w la-
tach 2011/2012 – pod warunkiem, ˝e Wo-
jewództwo Mazowieckie zawrze z Gminà
Niepor´t – umow´ w sprawie dofinansowa-
nia realizacji Projektu ze Êrodków unijnych. 

ciàg dalszy na str. 4

Potwierdzeniem ch´ci uczestnictwa w Projekcie jest wypełnianie i zło˝enie do UG Niepor´t deklaracji uczestnictwa w ww. przedsi´wzi´ciu.
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K O L E K T O R Y  S Ł O N E C Z N E

Szczegółowe informacje i zasady realizacji projektu pn. 
„BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T” planowanego
do realizacji w ramach Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

dokoƒczenie ze strony 3

9. Zakłada si´, ̋ e realizacja Projektu – sfinan-
sowana zostanie:
1) ze Êrodków prywatnych – mieszkaƒców

w Gminy Niepor´t – wysokoÊci 15%
wartoÊci inwestycji, 

oraz 
2) ze Êrodków Unii Europejskiej – wysoko-

Êci 85% wartoÊci inwestycji,  przy czym
realizacja i finansowanie nastàpi nie
wczeÊniej ni˝ po podpisaniu umowy
o dofinansowanie Projektu, tj. umowy,
o której mowa pkt. 8.

10. Zało˝ono, ˝e łàczny koszt indywidualnego
zestawu kolektorów słonecznych wraz
z jego instalacjà w budynku wynosiç b´dzie
orientacyjnie od 14 do 20tys. zł brutto,
w zale˝noÊci od doboru wielkoÊci zestawu
do potrzeb u˝ytkownika. Ostateczny koszt
instalacji zestawów na budynkach miesz-
kaƒców, znany b´dzie po rozstrzygni´ciu
procedury przetargowej na monta˝ zesta-
wów, po podpisaniu umowy o dofinanso-
wanie Projektu z Gminà Niepor´t, oraz
po ustaleniu przez firm´ dostarczajàcà
i montujàcà zestawy kolektorów – kosztów
zestawów w poszczególnych gospodar-
stwach domowych. Mieszkaƒcy – zaintere-
sowani realizacjà Projektu w swoich budyn-
kach mieszkalnych – w przypadku podpi-
sania umowy o dofinansowanie, t.j.
umowy, o której mowa w pkt 8 – b´dà zo-
bowiàzani jako Strona umowy – do wnie-
sienia wkładu własnego, to jest do pokry-

cia co najmniej 15% wartoÊci całoÊci insta-
lacji zestawu kolektorów słonecznych.
WartoÊç wkładu własnego na pozio-
mie 15% odpowiada warunkom Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2007-2013
RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powie-
trza, energetyka.
Planowane do podpisania umowy z miesz-
kaƒcami – b´dà obowiàzywaç (b´dà wy-
konalne) w zakresie zobowiàzaƒ finanso-
wych – tylko w przypadku, gdy Gmina Nie-
por´t jako wnioskodawca uzyska dotacj´
UE, w przeciwnym wypadku umowy nie
b´dà zrealizowane. 
Mieszkaƒcy zostanà wezwani do wniesie-
nia wkładu własnego – nie wczeÊniej ni˝
po rozstrzygni´ciu przetargu na dostaw´
i monta˝ zestawów kolektorów słonecz-
nych w indywidualnych gospodarstwach
domowych oraz po ustaleniu indywidual-
nych kosztów w poszczególnych budyn-
kach. 

11. Koszt eksploatacji zestawu szacuje si´
na ok. 100 – 120 zł rocznie (ok. 40 zł to
koszty energii elektrycznej zu˝ywanej przez
pompy + 80 zł wymiana raz na ok. 6 lat 25
litrów płynu) dla domu jednorodzinnego
z kolektorami płaskimi o pow. 5 m2.

12. Warunkiem udziału w Projekcie jest zło˝e-
nie przez zainteresowanego mieszkaƒca
Gminy Niepor´t stosownej deklaracji
o przystàpieniu do Projektu oraz podpisa-

nie z Gminà stosownej umowy, w tym
umowy u˝yczenia cz´Êci budynku na po-
trzeby instalacji zestawu kolektorów (cz´Êç
dachu i budynku, przez który przechodzi
instalacja) na okres do 5 lat od zakoƒcze-
nia inwestycji – umowa z Gminà. 

13. Stosowna umowa, którà powinien – przy-
st´pujàc do Projektu – podpisaç WłaÊciciel,
regulowaç b´dzie wzajemne prawa i obo-
wiàzki Gminy Niepor´t oraz właÊcicieli bu-
dynków zgłoszonych do instalacji zesta-
wów. Zgodnie z zasadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, Gmina, która zamierza
zrealizowaç projekt polegajàcy na zakupie
i instalacji zestawów kolektorów słonecz-
nych w indywidualnych gospodarstwach
domowych w ramach Działania 4.3 RPO
Województwa Mazowieckiego – zobowià-
zana jest do zachowania własnoÊci zaku-
pionej infrastruktury, tj. zestawów kolek-
torów słonecznych – przez cały czas trwa-
nia projektu, tj. minimum 5 lat, liczàc
od dnia zatwierdzenia koƒcowego rapor-
tu z realizacji Projektu. Po tym okresie ze-
staw przechodzi na własnoÊç właÊcicieli
budynków. Zgodnie z zasadami RPO WM
gmina, która przyst´puje do projektu po-
legajàcego na zakupie i instalacji zestawów
kolektorów słonecznych w indywidual-
nych gospodarstwach domowych w ra-
mach Działania 4.3 RPO Województwa Ma-
zowieckiego zobowiàzana jest do zawar-

cia z mieszkaƒcami umów, które zapewnià
jej, jako wnioskodawcy, prawo do włada-
nia infrastrukturà (zestawami kolektorów
słonecznych) oraz cz´Êcià nieruchomoÊci
– budynku. W zwiàzku powy˝szym warun-
kiem formalnym przystàpienia Gminy
do Projektu i zło˝enia wniosku o dofinan-
sowanie projektu ze Êrodków funduszu
Unii Europejskiej – jest u˝yczenie przez
mieszkaƒców/właÊcicieli nieruchomoÊci,
zapewniajàce zabezpieczenie Gminie pra-
wa do władania cz´Êcià nieruchomoÊci pry-
watnej, niezb´dnej do zainstalowania i pra-
widłowej eksploatacji zestawu kolektorów
słonecznych. Prawo do władania cz´Êcià
Paƒstwa nieruchomoÊci – budynku,
na podstawie podpisanej umowy u˝ycze-
nia, wykorzystane b´dzie wyłàcznie w ce-
lu realizacji projektu obejmujàcego zakup
i instalacj´ zestawów kolektorów słonecz-
nych płaskich w indywidualnych gospodar-
stwach domowych mieszkaƒców Gminy
Niepor´t.

14. Warunkiem koniecznym do realizacji zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z podpisanych umów
jest zło˝enie przez właÊciciela danego bu-
dynku do dnia wskazanego w umowie ak-
tualnego odpisu z ksi´gi wieczystej. Ko-
niecznoÊç potwierdzenia własnoÊci budyn-
ków zgłoszonych do projektu z danymi
zadeklarowanymi w umowach jest warun-
kiem formalnym do zło˝enia przez Gmin´
wniosku aplikacyjnego do RPO.

WYJAÂNIENIA

� ZAMELDOWANIE WŁAÂCICIELA:
Przyj´to, ̋ e w∏aÊciciel budynku, przyst´pujàcy do Projektu, ma byç

zameldowany na pobyt sta∏y na terenie Gminy Niepor´t. 

Gdy nieruchomoÊç nale˝y do kilku wspó∏w∏aÊcicieli i tylko cz´Êç

z nich jest zameldowana w Gminie Niepor´t – tacy wspó∏w∏aÊci-

ciele mogà przystàpiç do projektu, przy czym deklaracj´ i umow´

podpisujà wszyscy wspó∏w∏aÊciciele (wszyscy, którzy widniejà ja-

ko w∏aÊciciele w KW ich nieruchomoÊci). Osoby, które do chwili

obecnej z∏o˝y∏y ju˝ deklaracje bez wymienienia wszystkich wspó∏-

w∏aÊcicieli, prosimy o uzupe∏nienie deklaracji o dane niewymienio-

nych wspó∏w∏aÊcicieli w siedzibie Dzia∏u Inwestycji i Zamówieƒ

Publicznych Urz´du Gminy Niepor´t.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝na odstàpiç

od wymogu zameldowania, pod warunkiem, ˝e osoba zaintereso-

wana dokonuje op∏at podatku dochodowego do Urz´du Skarbowe-

go w Legionowie jako mieszkaniec gminy Niepor´t, na co nale˝y

przedstawiç stosowny dokument (zaÊwiadczenie z US lub NIP-3). 

Dla osób, które nie spe∏niajà powy˝szych warunków, a zamie-

rzajà zamieszkaç i zameldowaç si´ na terenie gminy Niepor´t jesz-

cze przed rozpocz´ciem inwestycji dotyczàcej monta˝u kolektorów,

przewiduje si´ procedur´ umieszczenia tych osób na liÊcie rezer-

wowej (liczy si´ data wp∏ywu deklaracji) – w przypadku rezygna-

cji z udzia∏u w projekcie przez osob´ umieszczonà na liÊcie pod-

stawowej osoba z listy rezerwowej zostanie dopisana do listy pod-

stawowej pod warunkiem, ̋ e na dzieƒ podpisania umowy z Gminà

osoba ta b´dzie spe∏nia∏a warunek zameldowania lub wyjàtkowo

warunek NIP-3.

� UDOST¢PNIENIE DANYCH OSOBOWYCH MIESZKA¡CA:
W § 7 ust. 2 wzoru umowy W∏aÊciciel oÊwiadcza, ˝e wyra˝a zgo-

d´ na przetwarzanie jego danych osobowych, dla potrzeb niezb´d-

nych do realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z ustawà

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Nr 133, poz. 883 z póên. zm.) oraz na zamieszczanie materia∏ów

ilustrujàcych realizowany projekt, w∏àcznie z fotografiami, w zbio-

rze materia∏ów promocyjnych Gminy. 

OczywiÊcie – dane ilustrujàce realizacj´ projektu nie b´dà w sposób

celowy ujawniaç danych adresowych w∏aÊcicieli. Rozwa˝ony zostanie

zapis wprowadzenia takiej regulacji do ostatecznej wersji umowy.

� TERMIN FINANSOWANIA PROJEKTU:
Zak∏adamy, ˝e realizacja Projektu – sfinansowana zostanie:

1) ze Êrodków mieszkaƒców Gminy Niepor´t – w wysokoÊci 15%

wartoÊci inwestycji, 

oraz 

2) ze Êrodków UE – w wysokoÊci 85% wartoÊci inwestycji, 

 przy czym realizacja i finansowanie nastàpi nie wczeÊniej ni˝ po pod-

pisaniu umowy o dofinansowanie Projektu, zatem wp∏ata Êrodków

mieszkaƒców na specjalnie utworzone konto Gminy nastàpi dopie-

ro po tym terminie. Mieszkaƒcy zostanà wezwani do wniesienia wk∏a-

du w∏asnego – nie wczeÊniej ni˝ po rozstrzygni´ciu przetargu na do-

staw´ i monta˝ zestawów kolektorów s∏onecznych w indywidualnych

gospodarstwach domowych oraz po ustaleniu indywidualnych kosz-

tów w poszczególnych budynkach, które dopiero umo˝liwià precy-

zyjne ustalenie rzeczywistej wartoÊci wk∏adu w∏asnego.

� KSI¢GA WIECZYSTA:
W ramach Projektu mieszkaniec ma z∏o˝yç aktualny wypis z Ksi´gi

Wieczystej – przyj´liÊmy, ˝e wypisy pobrane od dnia 02.08.2010 r.

uznajemy za aktualne. 

Wypis z Ksi´gi Wieczystej nale˝y pobraç z Sàdu Rejonowego

w Legionowie Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych. 

Istotne dane z Ksi´gi Wieczystej dotyczà jedynie w∏asnoÊci nie-

ruchomoÊci, na której jest zlokalizowany budynek przewidziany

do monta˝u kolektorów.

� TERMINY PODPISANIA UMÓW Z WŁAÂCICIELAMI:
Ka˝dy z mieszkaƒców, którzy z∏o˝yli deklaracje uczestnictwa

w Projekcie, zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umo-

wy – zak∏adamy, ˝e b´dzie to wrzesieƒ 2010 r.

� ZAPISY WZORU UMOWY POMI¢DZY MIESZKA¡CEM A GMI-
NÑ NIEPOR¢T:

Przyj´to mo˝liwoÊç modyfikacji zapisów umowy, tzw. doprecyzo-

wania zapisów, przy czym doprecyzowanie zapisów b´dzie wpro-

wadzone jednakowo we wszystkich umowach z mieszkaƒcami.

O wprowadzonych doprecyzowaniach b´dà Paƒstwo poinformowa-

ni za poÊrednictwem naszej strony internetowej.

� KOLEKTORY PŁASKIE A PRÓ˚NIOWE:
– Zak∏adamy, ˝e typowy zestaw kolektorów s∏onecznych b´dzie

sk∏ada∏ si´ z nast´pujàcych elementów: 

1) kolektorów p∏askich, które sà powszechnie stosowane w przypad-

ku wykorzystania energii s∏onecznej do podgrzewania CWU;

2) zasobnika;

3) uk∏adu pompowego;

4) uk∏adu bezpieczeƒstwa;

5) uk∏adu hydraulicznego;

6) sterowania;

7) izolacji;

8) stela˝y do mocowania kolektorów, 

z zastrze˝eniem, ̋ e wskazany wy˝ej sk∏ad zestawu mo˝e ulec zmia-

nie w zale˝noÊci od elementów instalacji istniejàcych ju˝ w danym

budynku. 

– Zestaw b´dzie s∏u˝y∏ do podgrzewania wody (nie do ogrzewa-

nia budynku), dlatego ka˝dy z zadeklarowanych budynków musi

posiadaç ju˝ êród∏o wytwarzania ciep∏ej wody u˝ytkowej (np. ter-

m´, piec gazowy, w´glowy) wraz z rozprowadzeniem, tak ̋ eby za-

pewniç – w nies∏oneczne dni ogrzewanie wody w sposób tradycyj-

ny, bez wykorzystywania z zestawu. Zestaw kolektorów b´dzie wy-

korzystywany do wspomagania podgrzewania ciep∏ej wody.

– Kolektory pró˝niowe sà dro˝sze od kolektorów p∏askich, w za-

le˝noÊci od producenta ró˝nice wahajà si´, ale mo˝na uÊredniç, i˝

jest to oko∏o 30% dro˝sze rozwiàzanie technologicznie. Koszty eks-

ploatacyjne kolektorów s∏onecznych pró˝niowych sà znacznie wy˝-

sze od kolektorów p∏askich. 

– Uk∏ad solarny wype∏niony jest glikolem, jest to specjalna ciecz któ-

ra pracuje pomi´dzy kolektorami na dachu a zbiornikiem c.w.u. w ko-

t∏owni. To on nagrzewajàc si´ w kolektorze, oddaje ciep∏o wodzie

w wymienniku c.w.u. Jak wszystko tak˝e i ten p∏yn z czasem wyma-

ga wymiany (raz na 3 – 5 lat). Zu˝ycie glikolu (p∏yn przewodzàcy

ciep∏o do zasobnika) zale˝y od tego jak cz´sto / d∏ugo by∏ poddawa-

ny wysokim temperaturom. Tutaj wa˝ny staje si´ wspó∏czynnik sta-

gnacji kolektora, czyli wartoÊç wyra˝ona w stopniach C jakà mo˝e

osiàgnàç kolektor wystawiony na pe∏ne s∏oƒce bez oddawania tej tem-

peratury na zbiornik c.w.u. (przypadek kiedy mamy zagrzany zbior-

nik c.w.u. pompa solarna nie jest w∏àczona czyli glikol stoi, a S∏oƒ-

ce nadal operuje na kolektorze). Przy kolektorze pró˝niowym jest to

w zale˝noÊci od producenta od 280 do mocno ponad 300 stopni, dla

kolektora p∏askiego wartoÊç ta waha si´ od 120 do 180 stopni. W rze-

czywistoÊci w trakcie u˝ytkowania instalacji solarnej jest to bardzo

wa˝ne, gdy˝ tego typu sytuacje zdarzajà si´ cz´sto w okresach let-

nich kiedy np. wyjedziemy na weekend czy wakacje i nie ma zu˝y-

cia ciep∏ej wody u˝ytkowej. W przypadku uk∏adu na kolektorach pró˝-

niowych mo˝e si´ okazaç i˝ glikol zosta∏ tak zagotowany i˝ podle-

ga natychmiastowej wymianie. Ca∏y uk∏ad czyli kolektory, rury

miedziane jak i w´˝ownica w wymienniku sà nara˝one na korozj´,

a co za tym idzie mocno przyspiesza proces starzenia si´ tych ele-

mentów. Zbyt cz´ste sytuacje przegrzewania si´ uk∏adu powodujà nie-

jednokrotnie przepalenie kolektora pró˝niowego czyli potrzeb´ jego

wymiany na nowy. Dodatkowà sprawà jest fakt i˝ producenci kolek-

torów p∏askich zacz´li wprowadzaç systemy studzenia kolektorów

w trakcie nocy kiedy nie ma S∏oƒca, co skutecznie zabezpiecza in-

stalacje przed przegrzaniem, tego ze wzgl´dów technicznych nie da

si´ zastosowaç w instalacjach z kolektorami pró˝niowymi. 

– Kolektory pró˝niowe sà bardziej podatne na zabrudzenia, nie sta-

nowià tak jak p∏askie kolektory konstrukcji jednolitej powierzch-

ni, dzi´ki czemu ró˝nego rodzaju zanieczyszczenia jak i np. Ênieg

cz´sto na nich zalegajà, co wymaga dodatkowych prac czyszczà-

cych. Ze wzgl´du, i˝ kolektory sà w wi´kszoÊci przypadków za-

montowane na dachu, nie jest to ∏atwe dla u˝ytkownika. 

– Warto te˝ zwróciç uwag´ na wyst´powanie lub te˝ nara˝enie

na wyst´powanie usterek w kolektorach p∏askich i pró˝niowych.

Te drugie sà „nowoÊcià” na rynku Odnawialnych èróde∏ Energii,

oczywiÊcie majà certyfikaty, ale nie sà tak dopracowane jak kolek-

tory p∏askie, które zapoczàtkowa∏y er´ kolektorów s∏onecznych i na-

dal sà modernizowane.

Mo˝na powiedzieç, ˝e niezawodnoÊç kolektorów s∏onecznych

jest tak wysoka, i˝ przyjmuje si´ sprawnoÊç uk∏adu solarnego w tej

technologii na 20 lat bez zauwa˝alnych strat jakoÊci. Wynika to z lat

doÊwiadczeƒ i miliona instalacji na ca∏ym Êwiecie, które udowad-

niajà sprawnoÊç tej technologii. Kolektory pró˝niowe sà jak na ra-

zie marginalnym produktem na rynku kolektorów s∏onecznych, jak

widaç np. na najwi´kszym w Europie rynku odnawialnych êróde∏

energii – Niemcy, nie zdoby∏y one popularnoÊci. Byç mo˝e wyni-

ka to jeszcze z awaryjnoÊci mi´dzy innymi rur pró˝niowych oraz

wy˝ej opisanych problemów z glikolem. Tego typu instalacje sà

czu∏e na przegrzewanie, co za tym idzie muszà byç bardzo dobrze

dobrane do potrzeb koƒcowego u˝ytkownika.

� POWIERZCHNIA KOLEKTORÓW A ZAPOTRZEBOWANIE
NA CIEPŁÑ WOD¢:

Powierzchnia kolektora, odpowiadajàca zapotrzebowaniu na cie-

p∏à wod´ dla jednej osoby – to 1-1,5 m2. Jedna osoba zu˝ywa Êred-

nio ok. 60 litrów wody dziennie, a 1 m2 kolektora jest w stanie

ogrzaç oko∏o 40-60 litrów wody. Dla 4 – osobowej rodziny – po-

trzeba ok. 6 m2 kolektorów oraz zasobnika ciep∏ej wody o pojem-

noÊci ok. 240 litrów.
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W Z Ó R  U M O W Y  Z A W I E R A N E J  P O M I ¢ D Z Y  G M I N Ñ  A  M I E S Z K A ¡ C E M  

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiàzaƒ

prawnych, w tym u˝yczenie cz´Êci nieruchomoÊci/budynku przez Wła-
Êciciela, organizacyjnych i finansowych, zwiàzanych z monta˝em in-
dywidualnego zestawu kolektorów słonecznych (urzàdzeƒ, wytwarza-
jàcych energi´ cieplnà przy wykorzystaniu promieniowania słoneczne-
go), zwanego dalej,,zestawem kolektorów”, w budynku
mieszkalnym/u˝ytkowym WłaÊciciela – w ramach projektu pn. „Budo-
wa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”. 

2. WłaÊciciel oÊwiadcza, ̋ e jest właÊcicielem/współwłaÊcicielem nierucho-
moÊci oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym …………., po-
ło˝onej w miejscowoÊci................................, w obr´bie geodezyj-
nym..................................., pod adresem ………………………………,
dla którego Sàd Rejonowy w Legionowie – Wydział Ksiàg Wieczystych
– prowadzi KW Nr …………………, zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym/u˝ytkowym, na którym ma nastàpiç monta˝ zestawu kolekto-
rów, o którym mowa w ust. 1.

3. WłaÊciciel oÊwiadcza, ˝e w zlokalizowanym na terenie nieruchomo-
Êci, o której mowa w ust. 2 – budynku mieszkalnym/u˝ytkowym za-
mieszkuje/u˝ytkuje …….… osób. 

4. W zwiàzku z liczbà osób, wskazanà w ust. 3, zestaw kolektorów cha-
rakteryzowaç si´ b´dzie parametrami technicznymi odpowiadajàcymi
zaspokojeniu zapotrzebowania na podgrzanie c.w.u dla budynku,
w którym mieszka/u˝ytkuje na stałe ………. osób.

5. Zestaw kolektorów, b´dàcy przedmiotem niniejszej umowy, b´dzie
obejmował kolektory wraz z mocowaniem, zasobnik, układ pompo-
wy, układ bezpieczeƒstwa i układ hydrauliczny*.
* – Skład zestawu mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od istniejàcych ju˝ w danym

budynku elementów instalacji. 
6. Gmina zobowiàzuje si´ do aplikowania o dofinansowanie ze Êrodków ze-

wn´trznych w ramach Działania 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2007-2013” – budowy indywidualnych zestawów kolektorów słonecz-
nych poprzez zło˝enie wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn. „Budowa
systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”, zwane-
go dalej,,Projektem” – obejmujàcego zakup i monta˝ zestawu kolekto-
rów, b´dàcego przedmiotem niniejszej umowy w budynku poło˝onym
na nieruchomoÊci stanowiàcym własnoÊcià/współwłasnoÊç WłaÊciciela.

7. Realizacja Projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Niepor´t” przewidziana jest pod warunkiem pod-
pisania przez Mazowieckà Jednostk´ Wdra˝ania Programów Unijnych
w Warszawie, zwanà dalej,,MJWPU w Warszawie” z Gminà Niepor´t
– umowy o dofinansowanie Projektu ze Êrodków Unii Europejskiej. 

8. Wykonanie umowy nastàpi z uwzgl´dnieniem warunków realizacji Pro-
jektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gmi-
ny Niepor´t”, okreÊlonych w umowie, o której mowa w ust. 7, które
to warunki b´dà obowiàzujàce dla Stron umowy. 

§ 2. Warunki u˝yczenia nieruchomoÊci na cele realizacji umowy
1. WłaÊciciel u˝ycza Gminie, na czas okreÊlony w niniejszej umowie, do bez-

płatnego korzystania cz´Êç nieruchomoÊci – budynku, o którym mowa
w § 1 ust. 2, w tym: cz´Êç dachu o pow. ok. ….. m2 oraz cz´Êç wewn´trz-
nà budynku – niezb´dnà do zainstalowania pozostałej cz´Êci zestawu
kolektorów – na potrzeby zainstalowania zestawu kolektorów oraz ich
funkcjonowania przez okres trwania umowy, a tak˝e cz´Êç nieruchomo-
Êci koniecznà do dost´pu do miejsca monta˝u zestawu kolektorów oraz
do zamontowanego zestawu kolektorów i urzàdzeƒ z nimi zwiàzanych.
Umowa w powy˝szym zakresie stanowi tytuł prawny do wykorzystywa-
nia nieruchomoÊci przez Gmin´ na cele budowlane w rozumieniu od-
r´bnych przepisów, w tym przepisów prawa budowlanego.

2. Przedmiot u˝yczenia, o którym mowa w ust. 1, wykorzystany b´dzie
do przeprowadzenia niezb´dnych prac przygotowawczych i monta˝o-
wo – budowlanych w celu zainstalowania na budynku zestawu kolek-
torów, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. WłaÊciciel oÊwiadcza, ˝e w ramach niniejszej umowy zapewni Gmi-
nie oraz osobom przez nià wskazanym, niezakłócony dost´p do zain-
stalowanego zestawu kolektorów i urzàdzeƒ z nim zwianych, przez ca-
ły czas trwania niniejszej umowy.

4. Przekazanie Gminie przedmiotu u˝yczenia, o którym mowa w ust. 1, dla
celów realizacji umowy nastàpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umo-
wy – na podstawie, sporzàdzonego na piÊmie, protokołu przekazania cz´-
Êci nieruchomoÊci – budynku – podpisanego przez Strony umowy.

5. Gmina oÊwiadcza, ̋ e b´dzie u˝ywała przedmiotu u˝yczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, zgodnie z jego przeznaczeniem, nie odda go w u˝yczenie
osobie trzeciej oraz nie b´dzie ponosiç odpowiedzialnoÊci za zu˝ycie przed-
miotu u˝yczenia, b´dàce nast´pstwem prawidłowego u˝ywania.

6. Po zakoƒczeniu umowy u˝yczenia, Gmina:
1) zwróci WłaÊcicielowi przedmiot u˝yczenia w stanie niepogorszonym

ponad normalne zu˝ycie – bez dodatkowego wezwania ze strony
WłaÊciciela, oraz

2) przeniesie zestaw kolektorów na własnoÊç WłaÊciciela, 
co zostanie stwierdzone stosownym pisemnym protokołem, podpisa-
nym przez Strony umowy.

§ 3. Termin realizacji i zwiàzania umowà
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od dnia zatwierdze-

nia koƒcowego raportu z realizacji Projektu pn. „Budowa systemu ko-
lektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”, jednak nie dłu-
˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Umowa ulega rozwiàzaniu ze skutkiem natychmiastowym w nast´pu-
jàcych przypadkach:
1) gdy Gmina uzyska informacj´ od MJWPU w Warszawie, ˝e Gmina

nie otrzyma dofinansowania ze Êrodków dotyczàcych Działania 4.3
„Ochrona powietrza, energetyka” w ramach RPO WM na lata 2007-
2013 do projektu „Budowa systemu kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Niepor´t”,

2) gdy Gmina uzyska informacj´ od MJWPU w Warszawie, ˝e Gmina
otrzyma dofinansowanie ze Êrodków dotyczàcych Działania 4.3
„Ochrona powietrza, energetyka” w ramach RPO WM na lata 2007-
2013 do Projektu „Budowa systemu kolektorów słonecznych na te-
renie Gminy Niepor´t”, natomiast nie dojdzie ostatecznie do pod-
pisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu,

3) gdy WłaÊciciel nie dokona wpłaty wymaganego wkładu własnego
w realizacji przedmiotowej inwestycji – w terminie i w wysokoÊci okre-
Êlonych w § 6 ust. 1 umowy, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 6 ust. 3,

4) gdy WłaÊciciel nie zło˝y Gminie odpisu z ksi´gi wieczystej, dotyczà-
cego nieruchomoÊci, o której mowa w mowa w § 1, w terminie
do dnia 30.09.2010 r.

3. W przypadku rozwiàzania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn le˝àcych po stronie WłaÊciciela, w tym w okolicznoÊciach,
o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 – WłaÊciciel zobowiàzany jest
do dokonania zwrotu nakładów poniesionych przez Gmin´ na prace
przygotowawcze do realizacji umowy oraz zakup i monta˝ zestawu ko-
lektorów, którego szacunkowà wartoÊç w dniu podpisania umowy okre-
Êla si´ na kwot´ 16 000 zł.

4. Postanowienia ust. 3 majà zastosowanie tak˝e w przypadku, zbycia nie-
ruchomoÊci, jeÊli nabywca lub nast´pca prawny nie wstàpi w prawa
WłaÊciciela jako Strony niniejszej umowy.

§ 4. OkreÊlenie warunków organizacyjnych
1. Gmina zabezpieczy realizacj´ celu projektu, tj.:

1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieƒ publicznych – wyło-
ni wykonawc´ zestawu kolektorów, 

2) ustali harmonogram realizacji prac monta˝owych, 
3) b´dzie sprawowaç bie˝àcy nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, 
4) przeprowadzi odbiory koƒcowe oraz rozliczenie finansowe projektu,
5) ustali koszty indywidualnych zestawów zamontowanych na poszcze-

gólnych budynkach na podstawie stosownej dokumentacji.
2. WłaÊciciel oÊwiadcza, ̋ e w obszarze nieruchomoÊci opisanej w § 1 ust. 2,

przez cały okres trwania realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1
(przez czas trwania umowy), wyra˝a zgod´ na umiejscowienie zestawu
kolektorów (urzàdzeƒ, wytwarzajàcych energi´ cieplnà przy wykorzysta-
niu promieniowania słonecznego) oraz na przeprowadzenie przez Gmi-
n´ wszelkich niezb´dnych prac adaptacyjnych i/lub remontowych, w ce-
lu monta˝u urzàdzeƒ energetycznych przedmiotowego zestawu kolek-
torów.

3. Na mocy niniejszej umowy WłaÊciciel upowa˝nia Gmin´, do wyst´po-
wania w jego imieniu przed właÊciwymi organami administracyjnymi,
przy ubieganiu si´ o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególny-
mi pozwoleƒ, niezb´dnych do usytuowania w/w urzàdzeƒ, na obsza-
rze nieruchomoÊci WłaÊciciela, w przypadku gdy b´dzie to konieczne.

§ 5. OkreÊlenie warunków własnoÊciowych i eksploatacyjnych
1. Po zakoƒczeniu prac monta˝owych, sprz´t i urzàdzenia wchodzàce

w skład zestawu kolektorów, pozostajà własnoÊcià Gminy przez cały
czas trwania Projektu, tj. minimum 5 lat, liczàc od dnia zatwierdzenia
koƒcowego raportu z realizacji projektu.

2. Po upływie czasu, o którym mowa w ust. 1, własnoÊç całoÊci zestawu
kolektora słonecznego przejdzie na własnoÊç WłaÊciciela*. 
* – Forma, w jakiej nastàpi przeniesienie prawa własnoÊci, zostanie uregulowa-

na odr´bnà umowà.
3. WłaÊciciel zobowiàzuje si´ w trakcie trwania umowy do właÊciwej, tj.

zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi,
eksploatacji urzàdzeƒ energetycznych wchodzàcych w skład zestawu
kolektorów. 

4. WłaÊciciel zobowiàzuje si´ do przeprowadzania we własnym zakresie
i na własny koszt, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1, przeglà-
dów serwisowych zgodnych z warunkami okreÊlonymi w karcie gwa-
rancyjnej, przekazanej przez wykonawc´ instalacji zestawu kolektorów
oraz do ponoszenia w tym czasie wszelkich kosztów niezb´dnych
do utrzymania całego zestawu we właÊciwym stanie technicznym oraz
do jego prawidłowej eksploatacji.

§ 6. OkreÊlenie warunków finansowych
1. WłaÊciciel zobowiàzuje si´ do wniesienia wkładu własnego w realiza-

cj´ przedmiotowej inwestycji, okreÊlonego w umowie o dofinansowa-
nie podpisanej przez Gmin´ z MJWPU w Warszawie – w wysokoÊci 15%
całkowitej wartoÊci indywidualnego zestawu kolektorów, nie wi´cej jed-
nak ni˝ 2.400 zł – w terminie 14 dni od wezwania przez Gmin´, na ra-
chunek Gminy wskazany w wezwaniu.

2. Nie dokonanie przez WłaÊciciela wpłaty w terminie i wysokoÊci okre-
Êlonej w ust. 1 umowy jest równoznaczne z rezygnacjà z udziału w Pro-
jekcie i rozwiàzaniem niniejszej umowy.

3. W przypadku rezygnacji z Projektu WłaÊciciel zobowiàzuje si´
do wskazania innego właÊciciela nieruchomoÊci spełniajàcego warun-
ki niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia rezygnacji i poniesie-
nia kosztów prac przeprowadzonych do dnia rezygnacji.

4. W przypadku dokonania wpłaty przez WłaÊciciela kwoty okreÊlonej
w ust. 1 umowy i niezrealizowania Projektu – kwota wkładu własnego
zostanie zwrócona niezwłocznie przez Gmin´ na wskazane konto.

§ 7.
Ustalenia koƒcowe

1. Planowany termin realizacji Projektu (2012 r.) nie jest zale˝ny od Gmi-
ny i z tego tytułu WłaÊciciel nie b´dzie dochodził ˝adnych roszczeƒ
w stosunku do Gminy.

2. WłaÊciciel oÊwiadcza, ˝e wyra˝a zgod´ na przetwarzanie jego danych
osobowych, dla potrzeb niezb´dnych do realizacji przedmiotowego
projektu, zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póên. zm.) oraz na zamiesz-
czanie materiałów ilustrujàcych realizowany projekt, włàcznie z foto-
grafiami, w zbiorze materiałów promocyjnych Gminy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treÊci niniejszej umowy, wymagajà anek-
su sporzàdzonego w formie pisemnej – pod rygorem niewa˝noÊci.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygaç
b´dzie sàd właÊciwy miejscowo dla miejsca siedziby Gminy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszà umowà majà zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz umowy, o której mowa w § 1 ust.7.

6. Umow´ sporzàdzono w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach,
w tym: jeden dla WłaÊciciela i dwa dla Gminy.

WłaÊciciel: Gmina:

IZ 0717-32/10

UMOWA NR ……………./10
w sprawie wzajemnych zobowiàzaniach organizacyjnych i finansowych, zwiàzanych z monta˝em indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym/u˝ytkowym stanowiàcym własnoÊç
mieszkaƒca Gminy Niepor´t, w ramach projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t” oraz o u˝yczeniu cz´Êci nieruchomoÊci – budynku.

zawarta w dniu.................................................. pomi´dzy:
1. Gminà Niepor´t – Urzàd Gminy Niepor´t, adres: 05 – 126 Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1, NIP 536-10-10-904, REGON 000544390, zwanà dalej „Gminà”, reprezentowanà przez:
– Sławomira Macieja Mazura – Wójta Gminy Niepor´t,
a
2.…………………………………………………….., nr dowodu osobistego ……….…………, PESEL , NIP ……………………………………………….,
3.…………………………………………………….., nr dowodu osobistego ……….…………, PESEL , NIP ……………………………………………….,
zameldowanym/zameldowanymi pod adresem   …………………………………………................................................................................................,
zwanym/i dalej WłaÊcicielem, 
zwanych łàcznie ,,Stronami umowy”,
o nast´pujàcej treÊci:
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Załàcznik do deklaracji uczestnictwa 
w przedsi´wzi´ciu 

pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych 
na terenie Gminy Niepor´t”

GŁÓWNE INFORMACJE I ZASADY UCZESTNICTWA
W PRZEDSI¢WZI¢CIU PN. 

„BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”,

PLANOWANYM DO REALIZACJI W RAMACH
DZIAŁANIA 4.3 – OCHRONA POWIETRZA,

ENERGETYKA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2007-2013:

1. Wójt Gminy Niepor´t, na przełomie wrzeÊnia i paêdziernika 2010r., pla-
nuje zło˝yç do Mazowieckiej Jednostki Wdra˝ania Programów Unijnych
w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze Êrodków unijnych (Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energety-
ka) budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepo-
r´t. 

2. Powy˝szy Projekt przewiduje instalowanie indywidualnych zestawów
kolektorów słonecznych na budynkach poło˝onych na terenie Gminy
Niepor´t i stanowiàcych własnoÊç mieszkaƒców Gminy Niepor´t, któ-
rzy przystàpià do Projektu oraz podpiszà z Gminà stosowne umowy
w powy˝szym zakresie. Wymaga si´, aby właÊciciel budynku, w któ-
rym b´dzie montowany zestaw kolektorów, był zameldowany na te-
renie Gminy Niepor´t.

3. Indywidualny zestaw kolektorów słonecznych, zwany dalej zestawem,
b´dzie obejmował kolektory wraz z mocowaniem, zasobnik, układ pom-
powy, układ bezpieczeƒstwa i układ hydrauliczny. Skład zestawu mo-
˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od istniejàcych ju˝ w danym budynku ele-
mentów instalacji. 
Zestaw b´dzie słu˝ył do podgrzewania wody (nie do ogrzewania bu-
dynku), dlatego ka˝dy z zadeklarowanych budynków musi ju˝ posia-
daç êródło wytworzenia ciepłej wody u˝ytkowej (np. terma, piec ga-
zowy, w´glowy) wraz z rozprowadzeniem, tak ˝eby zapewniç w nie-
słoneczne dni ogrzewanie wody w sposób tradycyjny (bez
wykorzystywania zestawu kolektorów). Zestaw kolektorów b´dzie wy-
korzystywany do wspomagania podgrzewania ciepłej wody.

4. Realizacja przedsi´wzi´cia przewidziana jest w latach 2011/2012
– pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie ze Êrodków
unijnych – pomi´dzy Gminà Niepor´t a Województwem Mazowieckim.

5. Zakłada si´, ˝e inwestycja sfinansowana zostanie ze Êrodków prywat-
nych mieszkaƒców w wysokoÊci 15% wartoÊci inwestycji oraz ze Êrod-
ków Unii Europejskiej w wysokoÊci 85% wartoÊci inwestycji, przy czym
realizacja i finansowanie nastàpi nie wczeÊniej ni˝ po podpisaniu umo-
wy o dofinansowanie, o której mowa w pkt. 4. Szacuje si´, ˝e wartoÊç
pojedynczego zestawu kolektorów wyniesie ok. 16 000 zł brutto, za-
tem wkład własny mieszkaƒca powinien wynieÊç ok. 2 400 zł brutto.

6. Warunkiem udziału w Projekcie jest zło˝enie deklaracji oraz podpisa-
nie stosownej umowy, w tym umowy u˝yczenia cz´Êci budynku na po-
trzeby instalacji zestawu kolektorów (cz´Êç dachu i budynku przez któ-
ry przechodzi instalacja) na okres do 5 lat od zakoƒczenia inwestycji
– umowa z Gminà. Jest to tzn. okres trwałoÊci projektu wynikajàcy z za-
sad RPO WM. W trakcie okresu trwałoÊci projektu właÊcicielem zesta-
wu b´dzie Gmina, natomiast koszty eksploatacji i przeglàdów b´dzie
ponosił mieszkaniec, który po upływie okresu trwałoÊci przejmie na wła-
snoÊç od Gminy cały zestaw.

7. Monta˝ instalacji zestawu kolektorów (wraz z niezb´dnymi pracami re-
montowymi m.in. w pomieszczeniu kotłowni) oraz nadzór nad prawi-
dłowà realizacjà zapewni Urzàd Gminy.

8. Szczegółowe informacje znajdujà si´ na stronie internetowej Urz´du
Gminy Niepor´t: www.nieporet.pl oraz w Dziale Inwestycji i Zamó-
wieƒ Publicznych Urz´du Gminy Niepor´t (budynek Banku Spółdziel-
czego, pi´tro I, pok. nr 2), tel. 22 767-04-05, inwestycje@nieporet.pl.

Deklaracj´ uczestnictwa nale˝y dostarczyç do kancelarii Urz´du
Gminy Niepor´t najpóêniej do dnia 31.08.2010r. (wtorek)

do godz. 16.00. 
Liczy si´ data wpływu deklaracji do Urz´du Gminy.

……………………………, dn. ……………… 2010r.

Deklaracja uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu 
pn. „BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”
Dane uczestnika/uczestników:

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;
imi´ i nazwisko właÊciciela/współwłaÊciciela nieruchomoÊci obj´tej przedsi´wzi´ciem

………..…...……….................................; ……….….....................…………..........…; ……..…….............................…..………;

………..…...……….................................; ……….….....................…………..........…; ……..…….............................…..………;
NIP właÊciciela PESEL właÊciciela nr dowodu osobistego właÊciciela

/współwłaÊciciela /współwłaÊciciela /współwłaÊciciela

…………………………..
liczba osób zamieszkujàcych/u˝ytkujàcych budynek na danej nieruchomoÊci

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;
adres zameldowania właÊciciela

/współwłaÊciciela

………………..…………………………………………………………………….………………………………….………………………………;
nr ew. działki / adres nieruchomoÊci obj´tej przedsi´wzi´ciem

………………..………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;
tel. kontaktowy, adres mail

DEKLARACJA
Ja/My, ni˝ej podpisany/ni oÊwiadczam/my, ˝e:
1) zapoznałem si´/zapoznaliÊmy si´ z zasadami* uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu – Projekcie pn. „Budowa systemu kolektorów

słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”, planowanym do realizacji w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, oraz 

2) deklaruj´/deklarujemy ch´ç uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu – Projekcie pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Niepor´t”, w tym do zawarcia stosownych umów, umo˝liwiajàcych realizacj´ powy˝szego przedsi´wzi´cia.

…………………………………..

…………………………………..
(podpis właÊciciela/współwłaÊciciela nieruchomoÊci)

* – Główne informacje i zasady uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Niepor´t”, planowanym do realizacji w ramach Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013stanowià załàcznik do niniejszej deklaracji.

D E K L A R A C J A  U C Z E S T N I C T W A  W  P R Z E D S I ¢ W Z I ¢ C I U  
P N .  „ B U D O W A  S Y S T E M U  K O L E K T O R Ó W  S Ł O N E C Z N Y C H  N A  T E R E N I E  G M I N Y  N I E P O R ¢ T ”
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WAKACYJNE atrakcje

Na wyznaczone miejsce spotkania

przyp∏yn´liÊmy z Gminnego OÊrod-

ka Kultury w Niepor´cie ∏odziami

udost´pnionymi przez Port Jachtowy

w Niepor´cie.

Spotkanie na Komisariacie przy-

gotowane zosta∏o wspólnie przez

funkcjonariuszy Komendy Powiato-

wej Policji w Legionowie, Komisa-

riatu Policji w Niepor´cie oraz Ko-

misariatu Rzecznego. Organizatorzy

zadbali w szczegó∏ach o zapewnie-

nie atrakcyjnego i bogatego w treÊci

poznawcze programu.

W skupieniu i ciszy dzieci wys∏u-

cha∏y prelekcji dotyczàcej bezpiecz-

nego zachowania si´ nad wodà oraz

przestrzegania zasad ruchu drogowe-

go. Te, które ukoƒczy∏y dziesi´ç lat

mog∏y przystàpiç do egzaminu

na kart´ rowerowà i, jak si´ póêniej

okaza∏o, z powodzeniem zda∏y testy

popisujàc si´ znajomoÊcià przepisów.

Du˝o emocji wzbudzi∏o zwiedzanie

Komisariatu Policji, szczególnie po-

bieranie odcisków palców czy prze-

bywanie w tymczasowym areszcie. 

Najwi´kszà niespodziankà okaza∏

si´ Gal – policyjny pies. Jak

na czworonoga przysta∏o, Gal ch´t-

nie bawi∏ si´ z dzieçmi, jednak przy-

wo∏any do porzàdku przez swojego

opiekuna zachowywa∏ powag´ i pre-

zentowa∏ swoje umiej´tnoÊci. Dzie-

ci wys∏ucha∏y informacji o zachowa-

niu si´ w przypadku ataku czworo-

noga, a nast´pnie by∏y Êwiadkami

interwencji psa policyjnego.

Mo˝liwoÊç zobaczenie od Êrodka

policyjnego radiowozu przyciàgn´-

∏a przede wszystkim ch∏opców,

dziewczynki w tym czasie przebie-

ra∏y si´ w policyjne uniformy. I choç

kamizelka kuloodporna sporo wa˝y,

a w he∏mie raczej kobietom do twa-

rzy nie jest, zabawie i Êmiechom nie

by∏o koƒca. 

Na koniec zostaliÊmy obdarowani

policyjnymi gad˝etami, które b´dà

nam jeszcze d∏ugo przypominaç

– Uchwa∏´ nr LIII/71/2010 w spra-

wie: wyra˝enia zgody na zbycie

w drodze przetargu niezabudowa-

nej nieruchomoÊci po∏o˝onej we

wsi Izabelin, gmina Niepor´t,

oznaczonej jako dzia∏ka o nr

ewid. 185/7. Przedmiotowa nieru-

chomoÊç po∏o˝ona we wsi Izabe-

lin przy ulicy Granicznej, stanowi

w∏asnoÊç Gminy Niepor´t. Zgod-

nie ze Zmianami w miejscowym

planie ogólnym zagospodarowania

przestrzennego gminy Niepor´t

stanowi teren zabudowy wiejskiej

mieszanej o symbolu w planie

ROM.

– Uchwa∏´ nr LIII/72/2010 w spra-

wie wyra˝enia zgody na zbycie

w drodze przetargu niezabudowa-

nej nieruchomoÊci po∏o˝onej Rem-

belszczyzna, gmina Niepor´t,

oznaczonej jako dzia∏ka o nr

ewid. 365. Przedmiotowa nieru-

chomoÊç po∏o˝ona we wsi Rem-

belszczyzna przy ulicy SkoÊnej,

stanowi w∏asnoÊç Gminy Niepor´t.

Gmina naby∏a nieruchomoÊç jako

spadkobierca ustawowy. Zgodnie

ze Zmianami w miejscowym pla-

nie ogólnym zagospodarowania

przestrzennego gminy Niepor´t

– cz´Êç II, dzia∏ka nr 365 stanowi

teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej o symbolu w pla-

nie M.

– Uchwa∏´ nr LIII/73/2010 w spra-

wie: wyra˝enia zgody na zbycie

w drodze przetargu niezabudowa-

nej nieruchomoÊci po∏o˝onej we

wsi i gminie Niepor´t, oznaczonej

jako dzia∏ki o nr nr ewid. 19/1

i 19/2 oraz udzia∏u we w∏asnoÊci

dzia∏ki o nr ewid. 19/6 stanowià-

cej wewn´trznà drog´ dojazdowà.

Przedmiotowa nieruchomoÊç,

oznaczona w ewidencji gruntów nr

ewid. 19/1 o pow. 1587 m2 oraz nr

ewid.19/2 o pow. 2252 m2, po∏o˝o-

na we wsi i gminie Niepor´t

przy ulicy Zegrzyƒskiej, stanowi

w∏asnoÊç Gminy Niepor´t. Zgod-

nie ze Zmianami w miejscowym

planie ogólnym zagospodarowania

przestrzennego gminy Niepor´t

– cz´Êç II:

a) dzia∏ka nr 19/1 stanowi w cz´Êci

teren gospodarki leÊnej o symbo-

lu w planie RL, pozosta∏à cz´Êç

stanowi teren u˝ytków zielonych

o symbolu w planie RZ, przed-

miotowa dzia∏ka po∏o˝ona jest

w granicach strefy ochrony po-

Êredniej (zewn´trznej) uj´cia wo-

dy wodociàgu Pó∏nocnego m. st.

Warszawy ze zbiornika Zegrzyƒ-

skiego oraz w strefie wyst´powa-

nia materia∏ów archeologicznych;

b) dzia∏ka nr ewid.19/2 stanowi teren

us∏ug turystyki i wypoczynku

o symbolu w planie UT, przed-

miotowa dzia∏ka po∏o˝ona jest

w granicach strefy ochrony po-

Êredniej (zewn´trznej) uj´cia wo-

dy wodociàgu Pó∏nocnego m. st.

Warszawy ze zbiornika Zegrzyƒ-

skiego oraz w strefie wyst´powa-

nia materia∏ów archeologicznych.

c) dzia∏ka nr ewid. 19/6 stanowi we-

wn´trznà drog´ dojazdowà, po-

przez którà zapewniony jest do-

st´p do drogi publicznej – ulicy

Zegrzyƒskiej dla w/w dzia∏ek.

Dzia∏ki o nr nr ewid. 19/1 i 19/2 usy-

tuowane sà w bezpoÊrednim sà-

siedztwie, a ze wzgl´du na ich po∏o-

˝enie oraz przeznaczenie w miejsco-

wym planie zagospodarowania

przestrzennego mogà stanowiç jed-

nà ca∏oÊç gospodarczà.

– Uchwa∏´ nr LIII/75/2010 w spra-

wie: zasad korzystania z obiektów

u˝ytecznoÊci publicznej Gminy

Niepor´t. W zwiàzku z powstawa-

niem na terenie Gminy Niepor´t

szeregu gminnych obiektów i urzà-

dzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej,

w tym w szczególnoÊci: ogólnodo-

st´pnego wielofunkcyjnego bo-

iska sportowego, placów zabaw,

obiektu rekreacyjno – wypoczyn-

kowego i si∏owni zewn´trznej s∏u-

˝àcych mieszkaƒcom, w tym dzie-

ciom i m∏odzie˝y/uczniom szkó∏,

dzieciom, klubom sportowym ko-

niecznym by∏o okreÊlenie jednoli-

tych zasad zasady korzystania

z tych obiektów.

– Uchwa∏´ nr LIII/78/2010 – odpo-

wiedê na wezwanie Wies∏awa

Smoczyƒskiego – radnego Gminy

Niepor´t do usuni´cia naruszenia

prawa uchwa∏à Rady Gminy Nie-

por´t Nr LII/68/2010 z dnia 8 lip-

ca 2 010 roku w sprawie podzia-

∏u Gminy Niepor´t na okr´gi wy-

borcze. Rada Gminy odmówi∏a

uwzgl´dnienia wezwania,

Dyskutowano równie˝ nad Spra-

wozdaniem Komisji Rewizyjnej

w sprawie z kontroli problemowej,

zleconej przez Rad´ Gminy, doty-

czàcej funkcjonowania oczyszczalni

Êcieków dla Osiedla G∏ogi w Niepo-

r´cie.

� Joanna Joƒska

Dzieci ubrane w stosowne uniformy

zosta∏y wprowadzone do hal zak∏a-

du, gdzie wypiekane jest pieczywo.

Z zainteresowaniem przys∏uchiwali-

Êmy si´ mi∏ym przewodnikom, któ-

rzy przedstawiali krok po kroku, co

si´ dzieje, ˝eby bu∏eczki mog∏y tra-

fiç do konsumentów. ObejrzeliÊmy

ogromne dzie˝e, w których czeka∏o

ciasto przygotowane do podzielenia

na porcje, wyroÊni´cia, wypieku,

sch∏odzenia i wreszcie pakowania.

Dzieƒ by∏ upalny, wi´c najwi´kszy

entuzjazm wzbudzi∏y zak∏adowe

ch∏odnie.

Po powrocie do OÊrodka Kultury,

obdarowani bu∏eczkami przygoto-

waliÊmy sobie po˝ywny pocz´stu-

nek.

Serdecznie dzi´kujemy dyrekcji

i pracownikom firmy Lantmannen

Unibake za zorganizowanie wy-

cieczki.

� GOK Niepor´t

4 sierpnia uczestniczàce
w „Akcji lato” dzieci
z terenu gminy Niepor´t
goÊciły na Komisariacie
Policji w Niepor´cie.

12 sierpnia 2010 r. (czwartek) odbyła si´ LIII sesja Rady Gminy, podczas której Rada Gminy przyj´ła m. in. nast´pujàce uchwały (treÊç uchwał
dost´pna jest w BIP):

3 sierpnia w ramach „Akcji lato” podopieczni Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie odwiedzili firm´
Lantmannen Unibake w Stanisławowie Pierwszym.

WIZYTA w krainie bułeczek

LIII SESJA Rady Gminy Niepor´t

o udanym, pe∏nym wra˝eƒ dniu.

Gminny OÊrodek Kultury w Niepo-

r´cie sk∏ada goràce podzi´kowanie

funkcjonariuszom Komendy Powia-

towej Policji w Legionowie, Komi-

sariatu Policji w Niepor´cie oraz Ko-

misariatu Rzecznego za zaanga˝o-

wanie, zorganizowanie szkoleƒ dla

naszych najm∏odszych oraz mi∏e

przyj´cie. � GOK Niepor´t
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Z
e wzgl´du na g∏´bokie wtar-

gni´cie przez luk´ radzymiƒ-

skà oddzia∏ów bolszewickich

w drugà lini´ polskiej obrony przed-

moÊcia warszawskiego, na kierun-

ku Warszawy i Jab∏onny, w szta-

bie 10 Dywizji Piechoty w Jab∏on-

nie odby∏a si´ narada w dniu

14 sierpnia 1920 roku, z udzia∏em

dowódcy Frontu Pó∏nocnego gen.

Józefa Hallera oraz dowódcy 1 Ar-

mii gen. Franciszka Latinika. Majàc

na uwadze trudnà sytuacj´ na odcin-

ku frontu w rejonie Niepor´tu, Be-

niaminowa i Wólki Radzymiƒskiej,

postanowiono do likwidacji nie-

przyjacielskich w∏amaƒ u˝yç jedno-

stek odwodowych Frontu Pó∏nocne-

go. Trzon tych jednostek stanowi∏a

w∏aÊnie 10 Dywizja Piechoty gen.

Lucjana ˚eligowskiego, skoncen-

trowana w Jab∏onnie i to ona mia∏a

przeprowadziç kontrataki na kierun-

ku Radzymina z podstaw wyjÊcio-

wych: fort w Beniaminowie, Niepo-

r´t, Wólka Radzymiƒska. Kontratak

mia∏ si´ rozpoczàç jeszcze w godzi-

nach wieczornych 14 sierpnia. Jed-

nak ze wzgl´du na odleg∏oÊç jakà

mia∏y przebyç oddzia∏y 28 i 29 Pu∏-

ku Strzelców Kaniowskich z Ja-

b∏onny do punktów wyjÊciowych

utrzymanie terminu ataku stawa∏o

si´ nierealne. Dlatego gen. ̊ eligow-

ski postanowi∏ wykorzystaç przyby-

∏à do Jab∏onny kolumn´ dziewi´ciu

omnibusów warszawskich (auto-

busów miejskich) oddanych do dys-

pozycji wojska. Wydano rozkaz

za∏adowania do autobusów ˝o∏nie-

rzy I batalionu 28 Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich por. Stefana Pogo-

nowskiego. W ka˝dym autobusie

mo˝na by∏o pomieÊciç od 30 do 40

˝o∏nierzy i jeden karabin maszyno-

wy. Poniewa˝ ludzi i sprz´tu by∏a

znacznie wi´cej ̋ o∏nierze ulokowa-

li si´ równie˝ na dachach autobu-

sów.* Po trzydziestu minutach po-

wolnej jazdy prze∏adowane autobu-

sy dociera∏y do Kàtów W´gierskich

i po roz∏adunku wraca∏y z powro-

tem do Jab∏onny. Jednak ze wzgl´-

du na fakt, ˝e kurs jednego autobu-

su trwa∏ przesz∏o godzin´, dowód-

ca XIX Brygady Piechoty pp∏k.

Wiktor Thommee po wys∏aniu kil-

ku kolumn widzàc, ˝e opóênia si´

transport brygady zarzàdzi∏ pieszy

marsz pozosta∏ych oddzia∏ów

do Niepor´tu. Tu ciekawostka, do-

wódca 27 Dywizji Strzelców Wi-

towt Putna, dowiedzia∏ si´ o prze-

mieszczeniu 10 Dywizji Piechoty

na Niepor´t od 241 Pu∏ku Strzel-

ców, którego ˝o∏nierze wzi´li

do niewoli jednego z szoferów au-

tobusu w okolicach Ma∏o∏´ki. Ro-

sjanie obsadzili tereny leÊne na wy-

sokoÊci Niepor´tu i przygotowali

natarcie na godziny wieczorne 14

sierpnia, jeszcze przed przybyciem

g∏ównych si∏ polskich z Jab∏onny.

Po godzinie 20 nieprzyjaciel si∏ami

jednej z brygad 27 Dywizji Strzel-

ców zaatakowa∏ Niepor´t, w mo-

mencie gdy na rozwidlenie dróg do-

tar∏a kolejna kolumna autobusów

z I batalionem 29 Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich. Autobusy ze wzgl´-

du na bliskoÊç frontu jecha∏y z wy-

∏àczonymi Êwiat∏ami. Przywiezione

oddzia∏y natychmiast skierowano

do os∏ony stanowisk polskiej arty-

lerii, której osiem baterii otworzy-

∏o ogieƒ na wprost do atakujàcych

bolszewików. Ta taktyka prowadze-

nia ostrza∏u przez artyleri´ podyk-

towana by∏a skàpym obsadzeniem

polskiej obrony przez oddzia∏y pie-

choty. Ogieƒ na wprost prowadzi∏o

osiem baterii, w tym dwie baterie

artylerii ci´˝kiej z grupy artylerii

pu∏kownika Maluszyckiego, stacjo-

nujàcej na pó∏nocnym skraju Niepo-

r´tu. Jeden z artylerzystów tak opi-

sa∏ t´ walk´: „Z nastawionych po-

ziomo luf armatnich buchn´∏y stru-

gi ognia i ˝elaza. Grzmot wystrza-

∏ów dzia∏owych, zmieszany z hukiem

p´kajàcych granatów i trajkotem

pracujàcych karabinów maszyno-

wych w∏asnych i nieprzyjacielskich

stworzy∏y piekielnà muzyk´, budzà-

ca w okolicznych lasach stokrotne

echa. Skuleni za tarczami dzia∏ ka-

nonierzy pracowali goràczkowo

w ciemnoÊciach, pot´gowanych tu-

manami py∏u, jaki wzbija∏ si´ z su-

chej roli po ka˝dym strzale. W prze-

rwach mi´dzy salwami dzia∏ rozle-

ga∏y si´ ochryp∏e okrzyki komend

rosyjskich i ogieƒ salwami nie-

przyjaciela”.* Piechota bolszewic-

ka powitana zosta∏a ogniem zaporo-

wym 36 dzia∏ i nie by∏a w stanie

prze∏amaç bronionych pozycji pol-

skich. Kilkakrotnie powtarzane na-

tarcia za∏amywa∏y si´ tu˝ przed li-

nià stanowisk artylerii strzelajàcej

na wprost kartaczami. Tego wieczo-

ra artyleria pokaza∏a swe najwi´k-

sze mo˝liwoÊci.** Bolszewicy nie

wytrzymali silnego ognia polskiej

artylerii i przerwali natarcie. Pie-

churzy 29 Pu∏ku z bagnetami

na broni ruszyli przed pozycje ba-

terii i dotarli do kraw´dzi lasu nie

napotykajàc oporu wroga, który

poprzesta∏ tylko na ostrzale wsi

z karabinów i broni maszynowej.

Po godzinie 23 walki usta∏y, a od-

dzia∏y rosyjskie wycofa∏y si´

na wschód w kierunku Wólki Ra-

dzymiƒskiej. Ze wzgl´du na zapa-

dajàce ciemnoÊci oddzia∏y 29 Pu∏-

ku nie majàc wsparcia 28 Pu∏ku zre-

zygnowa∏y z poÊcigu za wrogiem.

Oko∏o godz. 23 czo∏o kolumny

28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

dotar∏o do po∏udniowego skraju

Niepor´tu i zatrzyma∏o si´ ko∏o ko-

Êcio∏a przy murze cmentarnym.

Pu∏kownik Thommee wyda∏ rozkaz

wstrzymania dzia∏aƒ i nastàpi∏o

przegrupowanie oddzia∏ów

przed porannym natarciem na Wól-

k´ Radzymiƒskà w dniu 15 sierpnia.

Bataliony 29 Pu∏ku dowodzonego

przez mjr. Waltera ruszy∏y w kie-

runku Beniaminowa, celem prze-

prowadzenia ataku flankowego

przez Dàbkowizn´. Dwa batalio-

ny 28 Pu∏ku mjr. Sobieszczaka za-

j´∏y pozycje do ataku od zachodu,

natomiast I batalion por. Pogonow-

skiego ruszy∏ od po∏udnia z Kàtów

W´gierskich w kierunku Zamostek

Wólczaƒskich. Walki w dniu

15 sierpnia 1920 roku szczegó∏owo

opisa∏em we wczeÊniejszych arty-

ku∏ach „WieÊci Niepor´ckich”.

Po przedstawieniu wybranych wàt-

ków dotyczàcych dzia∏aƒ piechoty

i artylerii, opisz´ teraz dzia∏ania pol-

skich ∏àcznoÊciowców. Ju˝ w tam-

tym okresie doceniono bowiem

znaczenie ∏àcznoÊci jako „uk∏adu

nerwowego”, spinajàcego dzia∏ania

poszczególnych formacji bojowych.

Piszàc o obronie pó∏nocnego odcin-

ka przedmoÊcia warszawskiego

w sierpniu 1920 roku, nale˝y wspo-

mnieç o Zegrzu jako oÊrodku wy-

szkolenia wojsk ∏àcznoÊci. To w∏a-

Ênie jednostki 1 batalionu telegra-

ficznego oraz szko∏a podchorà˝ych

wojsk ∏àcznoÊci, otrzyma∏y

w dniu 1 sierpnia 1920 roku rozkaz

budowy sieci po∏àczeƒ sta∏ych dla

potrzeb organizowanej linii obrony

przedmoÊcia. W dniu 4 sierpnia gar-

nizon Zegrze dysponowa∏ ju˝ nast´-

pujàcymi po∏àczeniami: Zegrze Po-

∏udniowe – fort Beniaminów (dwa

przewody), Zegrze – Jadwisin – Se-

rock (jeden przewód), Zegrze – fort

D´be, Modlin – fort D´be – Serock

oraz fort Beniaminów – Rynia.***

W czasie dzia∏aƒ bojowych linie

sta∏e by∏y uzupe∏niane nowymi po-

∏àczeniami, realizowanymi na pole-

cenie dowódcy grupy operacyjnej

„Zegrze” p∏k. Ma∏achowskiego.

W ten sposób powsta∏o np. po∏àcze-

nie telefoniczne pomi´dzy dowódz-

twem grupy „Zegrze” i oddzia∏ami

stacjonujàcymi w Niepor´cie. Dzi´-

ki temu po∏àczeniu mo˝liwe by∏o

natychmiastowe przekazanie mel-

dunku o odparciu rosyjskiego natar-

cia na Niepor´t w godzinach wie-

czornych 14 sierpnia oraz po∏o˝eniu

w∏asnych oddzia∏ów. Pomimo ˝e

∏àcznoÊciowcy pracowali na sprz´-

cie zdobycznym, pochodzàcym

g∏ównie z armii zaborców, jakoÊç

∏àcznoÊci by∏a zadowalajàca i po-

zwala∏a na bie˝àce przekazywanie

meldunków z jednostek frontowych

do sztabów dowódców grup, fon-

tów i armii. Polskim ∏àcznoÊciow-

com uda∏o si´ te˝ rozkodowaç szy-

fry, jakimi pos∏ugiwali si´ dowód-

cy Armii Czerwonej oraz

skutecznie zag∏uszaç prac´ radiosta-

cji rosyjskich, szczególnie w czasie

walk pod Radzyminem i podczas

rozpocz´cia manewru znad Wie-

prza. Przytoczone opisy walk obra-

zujà, jak dynamicznie zmienia∏a si´

sytuacja na froncie w rejonie Nie-

por´tu w sierpniowe dni 1920 roku.

Utrzymanie drugiej linii przedmo-

Êcia wymaga∏o od polskiego do-

wództwa zastosowania niekonwen-

cjonalnych sposobów zarówno

transportu wojsk oraz u˝ycia od-

dzia∏ów kawalerii, artylerii i piecho-

ty do wykonywania wspólnych za-

daƒ. Sprawnà realizacj´ tych zadaƒ

umo˝liwia∏ istniejàcy system ∏àcz-

noÊci, który pozwala∏ na natychmia-

stowe przekazywanie informacji

i rozkazów pomi´dzy sztabami

a oddzia∏ami walczàcymi na linii

frontu.

� Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t
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Odznaka 28 Pu∏ku 
Strzelców Kaniowskich

90 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz zainteresowanie
Czytelników pierwszà cz´Êcià materiału, opisujàcego nieznane
epizody z walk na naszym terenie oddziałów kawalerii
Ochotniczego Dyonu (Dywizjonu) „Huzarów Âmierci”, skłoniło
mnie do zamieszczenia ju˝ w numerze sierpniowym „WieÊci
Niepor´ckich” drugiej cz´Êci tego artykułu. Obecnie opisz´
zastosowane Êrodki logistyczne oraz metody walki oddziałów
polskiej piechoty, artylerii i łàcznoÊci w rejonie Niepor´tu, które
m.in. przesàdziły o zatrzymaniu naporu wojsk rosyjskich.
Rozpoczn´ od „królowej” pola walki czyli piechoty. 

Nieznane epizody Wojny 1920 r. cz. II 

– autobusy, armaty
i aparaty telefoniczne… 


