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SKM-kà
do Warszawy
szybko
i wygodnie
Codziennie z porannego kursu SKM-kà
do Warszawy korzysta kilkadziesiàt osób.
To szybki i wygodny sposób na dotarcie
do pracy i do szkoły. SKM zapewnia te˝
bezpoÊredni dojazd do Lotniska Chopina. 
Im wi´cej samochodów zostanie
na parkingu, tym mniejsze b´dà korki
na ulicy i mniejsze zanieczyszczenie
powietrza spalinami. 

100. rocznica Bitwy 
Warszawskiej
W sierpniu 1920 r. rozegra∏a si´ de-

cydujàca bitwa wojny polsko-bol-

szewickiej, okreÊlana mianem „Cu-

du nad Wis∏à”. Uznawana jest

za 18. prze∏omowà bitw´ w histo-

rii Êwiata, która zadecydowa∏a o za-

chowaniu przez Polsk´ niepodle-

g∏oÊci i uratowaniu Europy

przed bolszewizmem. Pokonanie

bolszewickiej Rosji mia∏o dla spo-

∏eczeƒstwa polskiego ogromne zna-

czenie moralne. By∏o pierwszym

od 220 lat sukcesem Polski na are-

nie mi´dzynarodowej i pierwszà

od 220 lat wojnà samodzielnie

wygranà przez armi´ polskà. 

Decydujàce o losach bitwy wal-

ki mia∏y miejsce na terenie gminy

Niepor´t, pod Wólkà Radzymiƒskà.

Dla upami´tnienia wielkiego czy-

nu zbrojnego Polaków, gmina Nie-

por´t od wielu lat organizuje uro-

czyste obchody rocznicy Bitwy

Warszawskiej pod pomnikiem 28

Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej.

W 2020 roku przypada 100.

rocznica Bitwy Warszawskiej. Z tej

okazji przygotowywane sà w gmi-

nie szczególnie uroczyste obchody,

które b´dà wyrazem naszego ho∏-

du i uznania dla bohaterów ówcze-

snych wydarzeƒ. Odb´dà si´ one

przy odrestaurowanym pomniku

w Wólce Radzymiƒskiej, który po-

wróci do swojego pierwotnego

kszta∏tu, ze zwieƒczeniem w posta-

ci kuli. Dla podkreÊlenia wyjàtko-

wego charakteru tego wydarzenia,

Rada Gminy Niepor´t powo∏a∏a

Komitet Honorowy Obchodów

w sk∏adzie: Wójt Gminy Niepor´t

– S∏awomir Maciej Mazur, Staro-

sta Powiatu Legionowskiego – Ro-

bert Wróbel, Przewodniczàca Ra-

dy Gminy Niepor´t – Bogus∏awa

Tomasik, Dowódca 9 Brygady

Wsparcia Dowodzenia DGRSZ

– p∏k dypl. dr in˝. Piotr Waniek,

Ksiàdz Proboszcz Parafii Niepoka-

lanego Pocz´cia NMP w Niepor´-

cie – ksiàdz kanonik W∏adys∏aw

Trojanowski.

2020 – Rokiem Samorzàdu
Terytorialnego
27 maja przypada 30 rocznica wy-

borów do rad gmin. O tym, jak

wielkie znaczenie mia∏y one dla

wszystkich Polaków, Êwiadczy

uznanie roku 2020 – Rokiem Sa-

morzàdu Terytorialnego. By∏y to

pierwsze po ponad pó∏wieczu wy-

bory w Polsce, które doprowadzi-

∏y do odrodzenia si´ samorzàdu te-

rytorialnego, a w efekcie wp∏yn´-

∏y na póêniejszy rozwój

gospodarczy Polski. To samorzàdy

terytorialne decydujà o polityce

rozwoju na swoim obszarze i reali-

zujà potrzeby mieszkaƒców. W cià-

gu trzech dekad zdoby∏y uznanie

i zaufanie obywateli. Oni sami do-

ceniajà wspó∏prac´ z samorzàdem

oraz fakt, ze majà realny wp∏yw

na zapadajàce decyzje i rozwiàza-

nia. To w∏aÊnie na poziomie miast

i gmin podejmowane sà przez

mieszkaƒców inicjatywy spo∏eczne,

przedsi´wzi´cia kulturalne i spor-

towe; to tu kwitnie aktywnoÊç go-

spodarcza tysi´cy ma∏ych i Êrednich

przedsi´biorstw b´dàcych podstawà

polskiej gospodarki. Z okazji przy-

padajàcej w tym roku rocznicy

przygotowany zosta∏ okoliczno-

Êciowy znak, który towarzyszyç

nam b´dzie przez ca∏y 2020 rok.

WÊród zaplanowanych uroczysto-

Êci znalaz∏y si´ równie˝ imprezy

sportowe. 

100. rocznica urodzin 
papie˝a Jana Pawła II
Dzieƒ 16 paêdziernika 1978 r.,

w którym kardyna∏ Karol Wojty∏a

zosta∏ wybrany na nast´pc´ Êw.

Piotra, zapad∏ w pami´ç wszystkim,

który Êledzili losy konklawe. To by-

∏a niezwyk∏a chwila, gdy poznali-

Êmy nowego papie˝a, naszego ro-

daka. Przyjà∏ imi´ Jan Pawe∏ i Ma-

ryj´, jako powierniczk´ i opiekunk´

jego kolejnej misji dla KoÊcio∏a.

By∏ od setek lat pierwszym pa-

pie˝em nie-W∏ochem i pierwszym

papie˝em-pielgrzymem. Pierw-

szym, który „40-krotnie okrà˝y∏

Ziemi´”, by móc spotkaç si´ z ka˝-

dym cz∏owiekiem spragnionym

Mi∏oÊci, szacunku i pokoju. Pierw-

szym papie˝em bez lektyki, pierw-

szym w papamobile. Papie˝em-wi-

zjonerem, który zainicjowa∏ m.in.

Âwiatowe Dni M∏odzie˝y. 

Z okazji 100 rocznicy urodzin

papie˝a odb´dzie si´ koncert – Ora-

torium Papieskie „Najwa˝niejsza

jest Mi∏oÊç”, bo, jak pami´tamy,

muzyk´ darzy∏ ogromnà mi∏oÊcià.

Harmonogram obchodów Êwiàt

i uroczystoÊci w 2020 roku zamiesz-

czony zosta∏ nnaa ssttrroonniiee 66.

� BW

W 2020 roku przypadajà okràgłe rocznice wa˝nych wydarzeƒ, które
miały wielki wpływ na rozwój Polski, a nawet całej Europy. Gmina
Niepor´t przygotowuje si´ do uroczystych obchodów tych Êwiàt.

2020 – rokiem wa˝nych rocznic



2 IINNWWEESSTTYYCCJJEE WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 23 stycznia 2020

Budowa kanalizacji w ulicy Rumiankowej

Budowa
zaplecza
szatniowego
przy boisku 
w Kàtach
W´gierskich

Budowa
kanalizacji
w Woli
Aleksandra

Bezpieczny
spacer nad
Kanałem
˚eraƒskim

Po zakoƒczeniu budowy kanaliza-

cji sanitarnej w rejonie Komisaria-

tu Policji w Niepor´cie, prace kon-

tynuowane sà w rejonie ulicy Ze-

grzyƒskiej – w ulicy Rumiankowej.

Budowana jest sieç kanalizacyj-

na wraz z przepompownià Êcieków,

która w∏àczona zostanie do istnie-

jàcej opaski kanalizacyjnej Jeziora

Zegrzyƒskiego w pasie drogi wo-

jewódzkiej nr 631, ulicy Zegrzyƒ-

skiej.

�

Przy boisku w Kàtach W´gierskich

powstaje budynek z zapleczem

szatniowym dla zawodników

dwóch dru˝yn oraz szatnià i zaple-

czem dla trenerów i s´dziów.

W zwiàzku ze sprzyjajàcymi wa-

runkami atmosferycznymi rozpo-

cz´te zosta∏y równie˝ roboty ziem-

ne zwiàzane z zagospodarowa-

niem terenu. Budowany jest

parking oraz drogi dojazdowe

na przylegajàcym terenie. Inwesty-

cj´, za kwot´ 1 483 000 z∏, realizu-

je firma Wald-Glob z Pu∏tuska.

Wykonane zostanie tak˝e oÊwietle-

nie terenu.

�

Sprzyjajàce warunki pogodowe po-

zwalajà na kontynuowanie prac

przy budowie sieci kanalizacji sa-

nitarnej w ulicy Wolskiej.

Budowany jest odcinek o d∏ugo-

Êci 370 metrów. Prace potrwajà

do po∏owy 2020 roku, ich koszt wy-

niesie przesz∏o 900 tysi´cy z∏otych. 

�

Nowa trasa pieszo-rowerowa

wzd∏u˝ Kana∏u ̊ eraƒskiego zach´-

ca do spacerów. Rozdzielenie pie-

szych i rowerzystów zwi´kszy∏o

bezpieczeƒstwo u˝ytkowników

Êcie˝ki. Warto jednak pami´taç, to

uwaga do rowerzystów, ˝e jest to

ciàg rekreacyjny, a nie wyÊcigowy

i nale˝y tu zachowaç ostro˝noÊç

i umiarkowanà pr´dkoÊç. 

W tym roku kontynuowana b´-

dzie budowa Êcie˝ki do granicy

z Warszawà. 

� oprac. BW

Og∏oszenie o pod∏àczeniu do kanalizacji
Informujemy, ˝e kanalizacja sanitarna
w Michałowie-Grabinie została dopuszczona
do u˝ytkowania. Mieszkaƒcy posesji poło˝onych
przy ul. Przyrodniczej, Kwiatowej, Kasztanowej,
LeÊnej, PrzyleÊnej uwzgl´dnieni w projekcie
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie
Grabinie – etap I” mogà zgłaszaç si´ do MPWiK SA
w sprawie podłàczenia do kanalizacji.

Informacje na temat procedury podłàczenia
do sieci znajdujà si´ na stronie internetowej
MPWiK https://www.mpwik.com.pl/view/
budowa-lub-przebudowa-przylczy-
wodocigowych-lub-kanalizacyjnych

NA TEMAT PYTA¡
I WÑTPLIWOÂCI
MIESZKA¡CÓW ODNOÂNIE
GOSPODARKI ODPADAMI
W GMINIE
rozmawiamy z wójtem
Maciejem Mazurem
PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  ggddyy  kkooƒƒcczzyy  ssii´́  uummoowwaa  nnaa ooddbbiióórr  ooddppaaddóóww,,  ww kkttóórryymm

mmoommeenncciiee  ggmmiinnaa  oogg∏∏aasszzaa  kkoolleejjnnyy  pprrzzeettaarrgg??

Zawsze robimy to z du˝ym wyprzedzeniem czasowym, aby nie by∏o

przerw w odbiorze odpadów. Jednak jak pami´tamy, w grudniu 2018

roku uwarunkowania zewn´trzne sprawi∏y, ˝e firma wybrana w prze-

targu nie podpisa∏a z nami umowy. Powodem by∏a m.in. du˝a pod-

wy˝ka cen na rynku gospodarki odpadami. Po rozstrzygni´tym prze-

targu nie mogliÊmy negocjowaç ceny. PotrzebowaliÊmy troch´ cza-

su na unormowanie sytuacji i spowodowanie, ˝eby odpady by∏y

odbierane zgodnie z harmonogramem. Na szcz´Êcie w grudniu 2019

roku do przetargu przystàpi∏y dwie nowe firmy, z których jedna, po-

siadajàca ju˝ doÊwiadczenie, zosta∏a wybrana. Te˝ nie oby∏o si´ bez

problemów, poniewa˝ firma niebioràca udzia∏u w przetargu zg∏o-

si∏a odwo∏anie od Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do Krajowej Izby Odwo∏awczej. Rozstrzygni´cie zapad∏o na naszà

korzyÊç, wszystkie zarzuty zosta∏y oddalone. Âwiadczy to o profe-

sjonalizmie pracowników Dzia∏u Zamówieƒ Publicznych oraz Dzia-

∏u Prawnego. 

ZZ wwyyppoowwiieeddzzii  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  nnaa tteemmaatt  oopp∏∏aattyy  zzaa ooddbbiióórr  ii zzaaggoossppoo--

ddaarroowwaanniiee  ooddppaaddóóww,,  kkttóórree  mmoo˝̋nnaa  uuss∏∏yysszzeeçç  lluubb  pprrzzeecczzyyttaaçç,,  wwyynniikkaa,,

˝̋ee  nniiee  ww ppee∏∏nnii  rroozzuummiieejjàà  jjeejj  cchhaarraakktteerr..  JJaakk  ppoowwiinnnniiÊÊmmyy  ttrraakkttoowwaaçç

tt´́  oopp∏∏aatt´́??

RzeczywiÊcie, wielu mieszkaƒców postrzega op∏at´ za wywóz odpa-

dów jako op∏at´ ponoszonà za wykonanie us∏ugi. Tak nie jest. Jest

to op∏ata lokalna, którà podobnie jak podatki, musimy zap∏aciç w ter-

minie. Od tego, czy wszyscy mieszkaƒcy wywià˝à si´ z tego obowiàz-

ku oraz czy zadeklarujà rzeczywistà liczb´ osób zamieszkujàcych

nieruchomoÊç zale˝y, czy system b´dzie si´ samofinansowa∏. A to

jest wymóg wynikajàcy z ustawy.

CCzzyy  ggmmiinnaa  zzaarraabbiiaa  nnaa ÊÊmmiieecciiaacchh??  

Zdarza mi si´ s∏yszeç takà opini´. Jest to nieprawda. Jest to b∏´d-

ne przekonanie. Gmina nie ma prawa zarabiaç na Êmieciach. Obec-

nie jest taka sytuacja, ˝e gmina musi dop∏acaç do systemu, a prze-

cie˝ powinien si´ on samofinansowaç. Ustalona op∏ata, odbierana

ju˝ przez mieszkaƒców jako bardzo wysoka, nie wystarcza na po-

krycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Tym bardziej,

˝e nie wszyscy niestety, wywiàzujà si´ z obowiàzku realizowania

op∏aty. Dlatego musimy szukaç innej formy naliczania p∏atnoÊci

od mieszkaƒców.

OObbeeccnniiee  oopp∏∏aattaa  zzaallee˝̋yy  oodd lliicczzbbyy  oossóóbb  zzaammiieesszzkkuujjààccyycchh  nniieerruucchhoommooÊÊçç,,

ccoo  jjeesstt  ttrruuddnnee  ddoo zzwweerryyffiikkoowwaanniiaa..  AA jjaakkaa  iinnnnaa  ffoorrmmaa  bbrraannaa  jjeesstt

ppoodd uuwwaagg´́??

W niektórych gminach op∏ata jest uzale˝niona od metrów szeÊcien-

nych zu˝ytej wody. Dla mieszkaƒców, którzy nie korzystajà z gmin-

nego wodociàgu, ustala si´ op∏at´ rycza∏towà. Jest jeszcze jedna mo˝-

liwoÊç – op∏ata uzale˝niona od powierzchni budynku. 

CCzzyy  mmiieesszzkkaanniieecc  ssaamm  mmoo˝̋ee  ppooddppiissaaçç  uummooww´́  zz ffiirrmmàà  nnaa wwyywwóózz  oodd--

ppaaddóóww??

Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem gminy, wynika-

jàcym z przepisów ustawy. Gmina nie mo˝e go nie realizowaç. Zle-

ca wykonanie zadania podmiotowi, którego wybiera w drodze za-

mówienia publicznego. W ostatnim okresie mieliÊmy problem, po-

niewa˝ do przetargu przez nas og∏aszanego zg∏asza∏a si´ tylko jedna

firma. Rezygnacja z niej oznacza∏aby, ˝e przez jakiÊ czas nie by∏o-

by wykonawcy i mieszkaƒcy musieliby we w∏asnym zakresie podpi-

sywaç umow´ z firmà, a faktur´ przekazywaç do urz´du gminy, aby

otrzymaç zwrot kosztów. I musi to byç firma koncesjonowana, ma-

jàca stosowne uprawnienia. Tylko w takiej sytuacji mieszkaniec móg∏-

by sam dokonaç wywozu odpadów komunalnych. Gmina wywiàzu-

je si´ ze swoich obowiàzków, wi´c do takiej sytuacji nie dosz∏o. 

OO cczzyymm  jjeesszzcczzee  ppoowwiinnnniiÊÊmmyy  ppaammii´́ttaaçç??

Przede wszystkim segregacja jest teraz obowiàzkowa. Nie mo˝na

nie segregowaç. Ponadto, zgodnie z zapisami ustawy, rozliczamy

si´ teraz z firmà za ka˝dà odebranà ton´ odpadów, a nie rycza∏-

tem. Musimy wi´c ÊciÊle weryfikowaç czy wszyscy, których dotyczy

obowiàzek z∏o˝enia deklaracji, zrobili to. Kontrolujemy deklaracje

mieszkaƒców oraz przedsi´biorców, którzy sami majà obowiàzek

podpisania umowy z firmà. Wdra˝amy te˝ post´powania egzekucyj-

ne wobec osób zalegajàcych z p∏atnoÊciami. Ten proces wprawdzie

trwa, ale jest skuteczny. Najdro˝sza frakcja to odpady zmieszane.

Dlatego te˝, im lepiej b´dziemy segregowaç, tym mniej zap∏acimy.

Gmina p∏aci te˝ za odbiór odpadów dostarczanych do PSZOK. Mo-

˝emy tam zawieêç odpady budowlane, ale tylko pozostajàce

po drobnych pracach remontowych w nieruchomoÊci. Natomiast

podczas budowy domu lub jego remontu mamy obowiàzek zamó-

wienia na w∏asny koszt kontenera.

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..  

� Rozmawia∏a B.Wilk



9 stycznia wójt Maciej Mazur pod-

pisa∏ umow´ na odbiór odpadów

komunalnych od mieszkaƒców

gminy w 2020 roku z Prezesem

Spó∏ki MS-Eko i Spó∏ki EKO-

-MAX Recykling z Warszawy.

Firma zosta∏a wybrana w przetar-

gu ju˝ w grudniu ubieg∏ego roku.

Podpisanie umowy przesun´∏o si´

w czasie, w zwiàzku z odwo∏aniem,

które z∏o˝y∏a firma, niebioràca

udzia∏u w procedurze przetargowej.

Post´powanie wyjaÊniajàce toczy-

∏o si´ w Krajowej Izbie Odwo∏aw-

czej i zosta∏o rozstrzygni´te na ko-

rzyÊç gminy. Ju˝ 13 stycznia firma

zacz´∏a realizowaç us∏ug´ odbioru

odpadów od mieszkaƒców. 

Opłaty
Du˝e emocje budzà op∏aty za od-

biór i zagospodarowanie odpadów. 

Wbrew powszechnej opinii, nie

jest to op∏ata za zrealizowanà us∏u-

g´, a op∏ata lokalna, rodzaj podat-
ku, który musimy zap∏aciç w ter-
minie. Obowiàzki zarówno gminy,

jak i mieszkaƒców w zakresie go-

spodarki odpadami regulujà prze-

pisy ustawy. Zgodnie z nimi sys-

tem musi si´ samofinansowaç,

czyli gmina musi pokryç jego

koszty z op∏at wnoszonych przez

mieszkaƒców. Ca∏kowite koszty

odbioru, transportu i utylizacji

Êmieci powinni ponosiç wi´c sami

mieszkaƒcy. Gmina nie zarabia
na tej dzia∏alnoÊci, bo nie mo˝e.

Jest wr´cz odwrotnie – musi

do niej dok∏adaç, gdy wp∏aty

od mieszkaƒców nie pokrywajà po-

noszonych kosztów. 

Warunkiem jest, by mieszkaƒcy

zg∏aszali liczb´ faktycznie zamiesz-

kujàcych nieruchomoÊç osób i re-

gulowali nale˝noÊci w terminie. Ce-

na za odbiór odpadów, którà pono-

si gmina, roÊnie z roku na rok i jest

to tendencja obserwowana w ca∏ym

kraju. W roku 2018 w gminie Nie-

por´t by∏o to 155 tys. z∏ miesi´cz-

nie, w roku 2019 ju˝ 500 tys. mie-

si´cznie. Kwota na ten rok to

7 mln 763 tys. z∏otych. 

Mamy jednak wp∏yw na wyso-

koÊç ponoszonej op∏aty. Gmina
p∏aciç b´dzie za ton´ odebranych
odpadów, a nie rycza∏tem. Czyli

im mniej Êmieci wytworzymy,
tym mniej zap∏acimy. IloÊç wy-

twarzanych odpadów komunal-

nych stale roÊnie i tendencja ta, ma-

jàca Êcis∏y zwiàzek z rozwojem go-

spodarczym i konsumpcyjnym

stylem ˝ycia, b´dzie si´ utrzymy-

waç. Ograniczenie iloÊci odpadów

ka˝dy z nas powinien potraktowaç

bardzo powa˝nie. Góry Êmieci ro-

snà szybciej ni˝ ich przetwarzanie

i utylizacja. Chcemy si´ pozbywaç

odpadów, ale tak, by miejsca

do których trafiajà, by∏y jak najda-

lej od nas. Jak d∏ugo b´dzie to jesz-

cze mo˝liwe? 

Segregacja jest
obowiàzkowa
Kolejna wa˝na zmiana polega

na tym, ̋ e nie mo˝na ju˝ nie segre-

gowaç odpadów. SEGREGACJA
jest OBOWIÑZKOWA. I musi to

byç w∏aÊciwa segregacja! Mamy

cztery worki na odpady segregowa-

ne i pojemnik na odpady zmiesza-

ne. Dlaczego to takie wa˝ne?

Po pierwsze, odpady segregowane

mogà zostaç ponownie przetwo-
rzone, nie trafià na wysypisko.

Po drugie, dzi´ki w∏aÊciwemu sor-

towaniu odpadów, do pojemnika

na zmieszane trafi ich zdecydowa-

nie mniej. A to znaczy, ˝e gmina

zap∏aci te˝ mniej, bo frakcja zmie-

szana jest najdro˝sza. Finalnie i my

mo˝emy wówczas p∏aciç mniej.

A po trzecie, gmina musi osiàgnàç

wymagany wskaênik segregacji,

inaczej nara˝amy si´ na kary finan-

sowe. Mieszkaƒców, którzy z∏o˝y-

li wczeÊniej deklaracje o niesegre-

gowaniu Êmieci, zapraszamy

do Urz´du Gminy w celu dokona-

nia zmiany deklaracji. Wkrótce

wysy∏ane b´dà zawiadomienia

w tej sprawie. 

Ograniczenie iloÊci
wytwarzanych Êmieci
Segregowanie odpadów to jedna

sprawa, a ograniczenie iloÊci Êmie-

ci, które trafià do worków to jesz-

cze wa˝niejszy aspekt naszego ˝y-

cia. Czy to takie trudne? Nie, je˝e-

li zmienimy sposób myÊlenia

i postrzegania pewnych spraw.

Róbmy zakupy Êwiadomie. Zasta-

nówmy si´ co kupujemy, i po co?

Czy nie za du˝o? Czy na pewno jest

mi to potrzebne? Czy firma, która

produkuje ten sweterek, nie czerpie

zysków z pracy niewolniczej?

Bierzmy do sklepu w∏asne torby

i torebki, a te plastikowe, je˝eli ju˝

mamy, wykorzystujmy par´ razy.

To najprostsze spostrze˝enia, ale

one te˝ przyniosà du˝e zmiany, je-

˝eli tylko zastosujemy si´ do nich

na co dzieƒ. 

� B.Wilk
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Co nowego w odpadach
– informujemy, wyjaÊniamy
W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ w mediach społecznoÊciowych pytaniami
i wàtpliwoÊciami mieszkaƒców na temat gospodarki odpadami w gminie Niepor´t
oraz opiniami, które nie zawsze sà zgodne ze stanem faktycznym, przedstawiamy
Czytelnikom niezb´dne wyjaÊnienia.

Ruszajà kontrole prawidłowego pozbywania si´ odpadów
komunalnych zwiàzanych z prowadzonà działalnoÊcià gospodarczà 
W zwiàzku z obowiàzujàcymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e przyst´puje do kontroli przedsi´biorców w zakresie
posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. 
Do nieruchomoÊci niezamieszka-

∏ych, na których powstajà odpady

komunalne zalicza si´ m. in.: szko-

∏y, przedszkola, urz´dy, domu kul-

tury, biblioteki, oÊrodki zdrowia,

apteki, obiekty produkcyjne, us∏u-

gowe, handlowe, warsztaty, biura,

sklepy itp.

W∏aÊciciele nieruchomoÊci nie-

zamieszka∏ych, zobowiàzani sà

do posiadania umowy na Êwiadcze-

nie us∏ug w zakresie odbierania od-

padów z uprawnionym podmiotem,

których wykaz dost´pny jest

na stronie internetowej www.niepo-

ret.pl w zak∏adce Odpady.

W sytuacji, gdy nieruchomoÊç

posiada dwie cz´Êci: przeznaczonà

na cele mieszkaniowe oraz przezna-

czonà na dzia∏alnoÊç gospodarczà,

w∏aÊciciele nieruchomoÊci powin-

ni zawrzeç odr´bnà, dodatkowà

umow´ na wywóz odpadów komu-

nalnych niewytwarzanych w go-

spodarstwie domowym.

W∏aÊciciele nieruchomoÊci mie-

szanych zobowiàzani sà wobec

powy˝szego do:

– uiszczania op∏aty w gminie

za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi – za cz´Êç dotyczàcà

nieruchomoÊci zamieszka∏ej zgod-

nie ze z∏o˝onà deklaracjà;

– indywidualnego zawarcia umo-

wy na odbiór odpadów komunal-

nych z podmiotem uprawnionym

– na cz´Êç nieruchomoÊci na któ-

rej prowadzona jest dzia∏alnoÊç

gospodarcza, a w przypadku, gdy

cz´Êç niezamieszka∏a jest wynaj-

mowana, obowiàzek zawarcia

umowy obejmuje podmiot najmu-

jàcy, chyba ̋ e umowa najmu loka-

lu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystoÊci

i porzàdku w gminach dopuszcza

w przypadku prowadzenia w cz´-

Êci lokalu mieszkalnego obs∏ugi

biurowej dzia∏alnoÊci gospodar-

czej uiszczanie op∏aty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi

w ramach op∏aty dotyczàcej nieru-

chomoÊci zamieszka∏ej (art. 6j

ust. 4a).

Ponadto przypominamy podmio-

tom prowadzàcym dzia∏alnoÊç go-

spodarczà, ̋ e niedopuszczalne jest

mieszanie odpadów komunalnych

z gospodarstwa domowego z odpa-

dami z prowadzonej dzia∏alnoÊci

gospodarczej. Ka˝dy podmiot pro-

wadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà

zobowiàzany jest podpisaç indywi-

dualnà umow´ z przedsi´biorcà

wpisanym do rejestru dzia∏alnoÊci

regulowanej.

Zgodnie z ustawà o utrzymaniu

czystoÊci i porzàdku w gminach

w∏aÊciciele nieruchomoÊci nieza-

mieszka∏ych zobowiàzani sà

do udokumentowania posiadania

umowy na korzystanie z us∏ug

w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych poprzez okazanie takich

umów i dowodów uiszczania op∏a-

ty za te us∏ugi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

W zwiàzku z powy˝szym, je˝e-

li nie wszyscy przedsi´biorcy na te-

renie Gminy Niepor´t zawarli takie

umowy, zobowiàzani sà niezw∏ocz-

nie tego dokonaç.

JednoczeÊnie przypominamy, ̋ e

przedsi´biorcom nieposiadajàcym

umowy na odbieranie odpadów

komunalnych z odpowiednià firmà

grozi kara grzywny.

� Ewa Wdowiak

OTWARCIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Informujemy mieszkaƒców gminy, ˝e od dnia 15 stycznia 2020 r.
(Êroda) działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ul. Małoł´ckiej 62 w Niepor´cie.

Dni i godziny funkcjonowania PSZOK pozostajà bez zmian tj. 
od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00
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PLANOWANE WYDATKI MAJÑTKOWE NA 2020 ROK:

Projekty i budowa sieci wodociàgowej 
– 490 000 zł:

150 000 z∏ Projekt i budowa sieci

wodociàgowej uzupe∏niajàcej

w Niepor´cie 

200 000 z∏ Projekt Stacji Uzdatniania Wody

w Ryni

80 000 z∏ Budowa sieci wodociàgowej 

w ulicy Z∏otych Piasków

w Stanis∏awowie Pierwszym

50 000 z∏ Budowa sieci wodociàgowej

w ulicy Poligonowej i Letniskowej

w Beniaminowie

10 000 z∏ Wykonanie projektu sieci

wodociàgowej uzupe∏niajàcej

w Stanis∏awowie Drugim i Woli

Aleksandra

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód 
– 5 952 645 zł, w tym:

2 500 000 z∏ Budowa kanalizacji deszczowej

na terenie osiedla G∏ogi

w Niepor´cie

1 942 645 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w Niepor´cie 

1 300 000 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w Woli Aleksandra

200 000 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

uzupe∏niajàcej w Józefowie

10 000 z∏ Projekty sieci uzupe∏niajàcej

w Stanis∏awowie Drugim 

i Woli Aleksandra

Budowa Êcie˝ek rowerowych na terenie
gminy – 4 703 255 zł:

4 497 412 z∏ Budowa Êcie˝ki rowerowej

nad Kana∏em ˚eraƒskim 

205 843 z∏ Budowa Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ 

ulicy Stru˝aƒskiej w Kàtach

W´gierskich, Rembelszczyênie

i Józefowie

Drogi publiczne gminne, drogi
wewn´trzne i inne – 1 130 000 zł:

drogi publiczne gminne 
– 940 000 z∏:

800 000 z∏ Przebudowa ulicy Spacerowej

w Bia∏obrzegach i ulicy G∏ównej

w Ryni

100 000 z∏ Budowa chodnika na ulicy Rybaki

w Zegrzu Po∏udniowym

20 000 z∏ Projekt i przebudowa ulicy

Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej

20 000 z∏ Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej ulicy

KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich

drogi wewn´trzne – 40 000 z∏
– modernizacja mostu na ulicy

Wrzosowej w Izabelinie i projekt

i wykonanie zjazdu 

na ulicy Jasnodoworskiej 

w Micha∏owie-Grabinie

pozosta∏e – 150 000 z∏:
100 000 z∏ Wykonanie odwodnienia dróg

gminnych

50 000 z∏ Wykonanie progów zwalniajàcych

na drogach b´dàcych w∏asnoÊcià

gminy

OÊwietlenie ulic, placów i dróg
– 621 700 zł, w tym:

400 000 z∏ Modernizacja oÊwietlenia ulicznego

na terenie gminy

100 000 z∏ Projekt i budowa oÊwietlenia 

ulicy Królewskiej w Aleksandrowie

80 000 z∏ Projekt i budowa oÊwietlenia 

ulicy Ksi´˝ycowej w Stanis∏awowie

Pierwszym

40 500 z∏ Projekty oÊwietlenia: 

ulicy Stru˝aƒskiej i LeÊnej

w Józefowie, 

ulicy Szkolnej w Wólce

Radzymiƒskiej, 

ulicy Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie

Pierwszym

OÊrodki Pomocy Społecznej – projekt
i adaptacja lokalu w Białobrzegach
na potrzeby GOPS – 1 500 000 zł

Budowa obiektów sportowych
i rekreacyjnych – 2 120 000 zł:

1 500 000 z∏ Projekt i budowa zaplecza

szatniowego przy boisku w Katach

W´gierskich

500 000 z∏ Zagospodarowanie Kompleksu

rekreacyjno-Wypoczynkowego

Niepor´t-Pilawa

80 000 z∏ Wykonanie Êcie˝ki dydaktycznej

w Rembelszczyênie – II etap 

30 000 z∏ Si∏ownie plenerowe

w Stanis∏awowie Drugim

i Stanis∏awowie Pierwszym 

10 000 z∏ Koncepcja zagospodarowania parku

leÊnego w Niepor´cie

Szkoły podstawowe – 230 000 zł:
150 000 z∏ Modernizacja szko∏y

w Stanis∏awowie Pierwszym

80 000 z∏ Modernizacja szko∏y

w Bia∏obrzegach

Budowa sieci Êwiatłowodowej os. Głogi 
– 500 000 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie êródeł
centralnego ogrzewania – 500 000 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu
legionowskiego na projekt i budow´
liceum w Stanisławowie Pierwszym
– 50 000 zł

Projekt i budowa biblioteki gminnej
w Nieporecie – 100 000 zł

Modernizacja gminnych budynków
mieszkalnych – 50 000 zł

Bud˝et gminy Niepor´t w

OSTATNIE DNI UPROSZCZONEJ LEGALIZACJI
PRZY¸ÑCZY KANALIZACYJNYCH 

W GMINIE NIEPOR¢T
Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e
do dnia 28.02.2020 r. obowiàzuje termin
uproszczonej procedury legalizacji dla przyłàczy
kanalizacyjnych przeprowadzanej przez MPWiK
S.A w Warszawie wybudowanych
do koƒca 2017 r. 
Dotyczy to sytuacji osób, które nielegalnie bez
opłat odprowadzajà Êcieki do sieci
kanalizacyjnej eksploatowanej przez MPWiK.
Prosimy o zgłaszanie si´ do Gminnego Zakładu
Komunalnego ul. PodleÊna 4b w Niepor´cie
tel. 22 774-87-89 w celu uzyskania pomocy

przy uzupełnieniu dokumentów niezb´dnych
do legalizacji przyłàcza. 
Po dniu 28.02.2020 r. nie b´dzie ju˝
mo˝liwoÊci zastosowania uproszczonej
legalizacji przyłàczy tylko zostanà
przeprowadzone kontrole przez MPWiK i ka˝de
wykryte nielegalne przyłàcze b´dzie podlegało
procedurze legalizacji wraz ze wszystkimi
konsekwencjami zgodnie z informacjà
na stronie internetowej MPWiK
https://mpwik.com.pl/view/legalizacja-przylacza.

PłatnoÊci podatku
Podatek leÊny, rolny, od nieruchomoÊci
Wpłaty podatku mo˝na dokonaç:
1) na indywidualny nr konta bankowego,
2) w kasie Banku Spółdzielczego w Niepor´cie,

gdzie nie sà pobierane dodatkowe opłaty,
3) karta płatniczà w Urz´dzie Gminy Niepor´t

pokój nr 39
4) u inkasenta podatków lokalnych – sołtysa so-

łectwa właÊciwego dla miejsca poło˝enia
przedmiotów opodatkowania.

Podatek od Êrodków transportowych
– wpłatà na konto Urz´du Gminy Niepor´t
nr 52 8013 1029 2003 00 03 7415 0001

Terminy kwartalnego uiszczania op∏at:
• I – do 16 marca 2020
• II – do 15 maja 2020
• III – do 15 wrzeÊnia 2020
• IV do 16 listopada 2020



23 stycznia 2020 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE IINNFFOORRMMAATTOORR 5

Infrastruktura wodociàgowa – 490 000 zł

Transport i łàcznoÊç 1 130 000, w tym m.in. drogi publiczne gminne – 940 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa 50 000 zł

Administracja publiczna 530 000 zł

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 20 000 zł

OÊwiata i wychowanie 280 000 zł

Pomoc społeczna 1 500 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 11 780 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000 zł

Kultura fizyczna 2 120 000 zł

PLANOWANE
WYDATKI

MAJÑTKOWE 
18 000 000 Z¸

Podatek dochodowy od osób fizycznych 33 379 851 zł

Subwencja oswiatowa 18 577 387 zł

Podatki lokalne 15 516 124 zł

Inne dochody 6 486 259 zł

Wpływy z pozostalych podatków i opłat 7 662 539 zł

Dotacje z bud˝etu paƒstwa 23 172 253 zł

Dochody z mienia 1 000 000 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 200 000 zł

Dofinansowanie z UE 6 013 384 zł

DOCHODY
(¸ÑCZNIE)

113 007 797 Z¸

Rolnictwo i łowiectwo 3 000 zł

Transport i łàcznoÊç (w tym lokalny transport zbiorowy – 3 190 000 zł) 4 247 344 zł

Gospodarka mieszkaniowa 457 550 zł

DziałalnoÊç usługowa 141 150 zł

Administracja publiczna 12 602 306 zł

Urz´dy naczelnych organów władzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sàdownictwa 2 900 zł

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 1 014 850 zł

Obsługa długu publicznego 600 000 zł

Ró˝ne rozliczenia 2 886 619 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 210 911 zł

OÊwiata i wychowanie 35 149 735 zł

Ochrona zdrowia 760 275 zł

Pomoc społeczna 3 314 187 zł

Rodzina 22 558 224 zł

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 11 676 488 zł 

W tym gospodarka odpadami komunalnymi – 7 746 359 zł

OÊwietlenie ulic i placów – 1 732 400 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 333 334 zł

Kultura fizyczna 5 592 812 zł

PLANOWANE
WYDATKI 
BIE˚ÑCE 

105 551 685 Z¸

´t w 2020 roku



P
o raz kolejny gminny sztab

Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej

Pomocy ulokowa∏ si´ w Szko-

le Podstawowej w Józefowie. Zasi-

li go wolontariusze ze wszystkich

gminnych szkó∏ – Przedstawiciele

Rady Rodziców, uczniowi, nauczy-

ciele i pracownicy. Wszyscy w∏à-

czyli si´ do pomocy organizujàc

zbiórki pieni´dzy do puszek, wyst´-

pujàc na scenie, piekàc ciasta, orga-

nizujàc zawody i loterie fantowe, za-

silajàc aukcje i na wiele innych spo-

sobów. Dzia∏ajàc wspólnie

zebraliÊmy rekordowà kwot´

147 306,70 z∏otych!
Wielkie podzi´kowania kieruje-

my do wszystkich osób, które zaan-

ga˝owa∏y si´ w organizacj´ i prze-

bieg 28. Fina∏u WOÂP, do sponso-

rów, darczyƒców, wolontariuszy

i wszystkich uczestników! � BW
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28. Finał WOÂP w gminie Niepor´t
114477 330066,,7700  zz∏∏oottyycchh!!
Takà kwot´ zebraliÊmy
wspólnie podczas
28. Finału Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy w gminie
Niepor´t.

GMINNE WYDARZENIA w 2020 roku
LUTY

1–2 lutego Warsztaty Gospel Rain i Warsztaty
Gospel Kids.

2 lutego Koncert Finałowy, koÊciół
w Stanisławowie Pierwszym, wst´p
wolny.

MARZEC

1 marca Zimowy Poland Bike Marathon
w Niepor´cie.

21 marca 10. wiosenna edycja Biegu Zajàca
w Niepor´cie.

MAJ

3 maja Obchody Âwi´ta Konstytucji 3 maja
w Niepor´cie

24 maja Piknik rodzinny „Matczyna Niedziela”
w Stanisławowie Pierwszym.

27 maja Obchody 30-lecia samorzàdu
terytorialnego.

30 maja Imprezy sportowe z okazji 30-lecia
Samorzàdu Terytorialnego.

31 maja Koncert Papieski w koÊciele
w Stanisławowie Pierwszym.

CZERWIEC

6 czerwca Piknik Sołecki w Niepor´cie.
13 czerwca Piknik Sołecki w Beniaminowie.
17 czerwca Zło˝enie kwiatów pod pomnikiem

podchorà˝ych „ALFY” i „Skiby”
w Stanisławowie Pierwszym.

20 czerwca Âwi´to Gminy Niepor´t.
21 czerwca Mistrzostwa w pływaniu 

o puchar Wójta Gminy Niepor´t
w Aquaparku Fala.

21 czerwca XV Rodzinny Piknik Caritas 
w Józefowie.

SIERPIE¡

1 sierpnia Obchody 76. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego w Nieporecie.

14 sierpnia UroczystoÊci 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej przy pomniku 28. Pułku
Strzelców Kaniowskich w Wólce
Radzymiƒskiej.

15 sierpnia Msza Âwi´ta za Ojczyzn´ oraz koncert
muzyki kameralnej w koÊciele
w Stanisławowie Pierwszym.

29 sierpnia Garmin Iron Triathlon w Białobrzegach.

WRZESIE¡

1 wrzeÊnia Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny
Âwiatowej w Nieporecie.

12 wrzeÊnia Zło˝enie kwiatów pod pomnikiem załogi
polskiego bombowca Pzl 37 ŁoÊ z 16.
eskadry oraz piknik „Coroczne hulanie
na stra˝ackiej polanie” w Wólce
Radzymiƒskiej 

19 wrzeÊnia „Po˝egnanie lata” w Zegrzu
Południowym

PAèDZIERNIK

4 paêdziernika Do˝ynki Gminne „Âwi´to Ziemniaka”
w Stanisławowie Pierwszym.

LISTOPAD

10 listopada Obchody Narodowego Âwi´ta
NiepodległoÊci w Niepor´cie.

11 listopada V Bieg NiepodległoÊci w Stanisławowie
Pierwszym.

GRUDZIE¡

6 grudnia Âwiàteczne spotkanie mieszkaƒców gminy.
20 grudnia Mistrzostwa w pływaniu o puchar Wójta

Gminy Niepor´t w Stanisławowie
Pierwszym.

GMINNY OÂRODEK KULTURY ZAPRASZA W LUTYM:

Filia GOK w Zegrzu Południowym – Bal Zimowy 1 lutego godz. 16.00, 
wst´p wolny

Filia GOK w Wólce Radzymiƒskiej – Bal karnawałowy dla dzieci 5 lutego
o godz. 17.00, wst´p wolny

GOK Niepor´t – Spektakl dla dzieci „Złota rybka” 8 lutego godz. 12:30, 
wst´p wolny
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Zasady optymalnej segregacji

CCOO  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::

• opakowania z papieru lub
tektury (tak˝e falistej);
• gazety i czasopisma;

• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;

• ksià˝ki i zeszyty;
• torebki papierowe;

• papier pakowy
• papierowe ozdoby, itp.

NNIIEE  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::
• papier powlekany folià i kalka; 
• kartony po mleku i napojach;
• pieluchy jednorazowe i podpaski;
• pampersy i podkładki; 
• worki po nawozach, cemencie

i innych materiałach budowlanych;
• tapety; • r´czniki papierowe,

chusteczki higieniczne 
• inne odpady komunalne, • itp.

PAPIER – WOREK NIEBIESKI

CCOO  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::

• butelki i słoiki szklane
po napojach i ˝ywnoÊci;

• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania

po kosmetykach;
• itp.

NNIIEE  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::
• szkło stołowe – ˝aroodporne; 
• ceramika, doniczki; 
• znicze z zawartoÊcià wosku;
• ˝arówki i Êwietlówki; 
• szkło kryształowe;
• reflektory; 
• nieopró˝nione opakowania

po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach;

• termometry i strzykawki; 
• monitory i lampy telewizyjne; 
• szyby okienne i zbrojone;
• szyby samochodowe; 
• lustra i witra˝e;
• fajans i porcelana; 
• itp.

SZK¸O – WOREK ZIELONY

CCOO  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::

• gał´zie drzew i krzewów;
• liÊcie, kwiaty i skoszona trawa;

• trociny i kora drzew;
• owoce, warzywa itp.

NNIIEE  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::
• koÊci zwierzàt;
• mi´so i padlina zwierzàt;
• olej jadalny;
• drewno impregnowane;
• płyty wiórowe i MDF;
• leki;
• odchody zwierzàt;
• popiół z w´gla kamiennego;
• inne odpady komunalne 

(w tym niebezpieczne) • itp.

BIOODPADY – WOREK BRÑZOWY

CCOO  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::

• butelki po napojach;
opakowania po chemii

gospodarczej, kosmetykach (np.
szamponach, proszkach; płynach

do mycia naczyƒ itp.);
• opakowania po produktach

spo˝ywczych; • małe zabawki z
tworzywa; • plastikowe zakr´tki; 

• plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne folie; 

• plastikowe koszyczki po owocach
i innych produktach; • styropian;

• puszki po napojach, sokach; 
• puszki z blachy stalowej

po ˝ywnoÊci (konserwy); 
• złom ˝elazny i metale kolorowe;

metalowe kapsle z butelek, zakr´tki
słoików i innych pojemników; 

• folia aluminiowa; 
• kartoniki po mleku i napojach

• opakowania oznaczone symbolami
PET, HDPE, PE, PP, 

• itp.

NNIIEE  WWRRZZUUCCAAMMYY  
DDOO  WWOORRKKÓÓWW::
• strzykawki, wenflony i inne

artykuły medyczne;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• nieopró˝nione opakowania

po lekach i farbach, lakierach
i olejach;

• zu˝yte baterie i akumulatory;
• zu˝yty sprz´t elektryczny

i elektroniczny; 
• cz´Êci samochodowych; 
• drewna;
• odpadów tekstylnych;
• płyt CD;
• telefonów komórkowych;
• inne odpady komunalne 

(w tym niebezpieczne), 
• itp.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALEORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIA¸OWE – WOREK ˚Ó¸TY

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE 

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)
UWAGA! – od 1 grudnia 2019 r.
w PSZOK nie sà przyjmowane od-
pady zielone (ogrodowe).

Tego rodzaju odpady, jako odpa-
dy BIO, zbierane sà bezpoÊrednio
od mieszkaƒców zgodnie z wyzna-
czonym harmonogramem odbioru
odpadów komunalnych w 2020 ro-
ku.
W ramach systemu odbioru odpadów

komunalnych na terenie gminy Nie-

por´t utworzony jest Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) przy ul. Ma-
∏o∏´ckiej 62 w Niepor´cie. Ww.

punkt prowadzony jest przez Gmin´

Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Nie-

por´t.

PPSSZZOOKK  –– cczzyynnnnyy  jjeesstt
oodd wwttoorrkkuu  ddoo ssoobboottyy
ww ggooddzziinnaacchh 1100..0000
–– 1188..0000..

Do Punktu mo˝na przywoziç i wrzu-

caç do kontenerów lub pojemników

wskazanych przez osob´ obs∏ugujà-

cà PSZOK odpady komunalne, po-

wstajàce jedynie w gospodarstwach
domowych tj:
• tworzywa sztuczne (plastik), metal,

opakowania wielomateria∏owe
(kartony po sokach, mleku itp.)
– nale˝y pami´taç o zmniejszeniu ich

obj´toÊci np. poprzez zgniecenie lub

z∏o˝enie oraz opró˝nieniu ich z resz-

tek pokarmu, kosmetyków czy Êrod-

ków czystoÊci itp.,

• szk∏o – nale˝y pami´taç o opró˝nie-

niu z resztek pokarmu, kosmetyków

czy Êrodków czystoÊci itp.,

• papier – nale˝y pami´taç o zmniej-

szeniu obj´toÊci np. poprzez zgnie-

cenie, z∏o˝enie itp.,

• meble i odpady wielkogabaryto-
we,

• zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-
troniczny (ZSEE),

• odpady budowlane i remontowe
– wytworzone w gospodarstwach

domowych w zwiàzku z prowadze-

niem drobnych prac remonto-
wych np. malowanie Êcian, sufitów,

tapetowanie itp. w innych przypad-

kach nale˝y zamówiç kontener

na tego rodzaju odpady od przedsi´-

biorców odbierajàcych odpady ko-

munalne od w∏aÊcicieli nieruchomo-

Êci, wpisanych do rejestru dzia∏alno-

Êci regulowanej w zakresie odbioru

odpadów od w∏aÊcicieli nierucho-

moÊci (wykaz przedsi´biorców znaj-

duje si´ na stronie www.niepo-

ret.pl zak∏adka Odpady),

• zu˝yte opony (pochodzàce z gospo-

darstw domowych od samochodów

osobowych, motorów, skuterów,

rowerów itp.) – nale˝y pami´taç, ̋ e

wymieniajàc opony powinno si´ je

zostawiç w miejscu, w którym do-

konuje si´ wymiany,

• odpady niebezpieczne i chemika-
lia tj. Êrodki ochrony roÊlin i opa-

kowania po nich (u˝ywane na po-

trzeby gospodarstwa domowego,

nie w ogrodnictwie czy rolnictwie),

oleje, t∏uszcze, farby, tusze, deter-

genty, kleje, rozpuszczalniki itp.,

• popió∏ z palenisk domowych,
• odpady z tekstyliów i odzie˝y,
• przeterminowane leki,
• zu˝yte baterie i akumulatory.

Informujemy, ˝e przed dostarcze-

niem do Punktu odpadów budowla-
nych i remontowych, odpadów
wielkogabarytowych lub ZSEE,

warto wczeÊniej zadzwoniç pod nu-
mer telefonu 600-509-696 w celu

uzyskania informacji, czy aktualnie

w kontenerach na ww. odpady jest

wystarczajàca iloÊç miejsca.

UWAGA!
Do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ma∏o∏´ckiej 62 w Niepor´-
cie – mogà przywoziç odpady ko-
munalne pochodzàce z gospodarstw
domowych TYLKO MIESZKA¡-
CY GMINY NIEPOR¢T, którzy
z∏o˝yli deklaracj´ o wysokoÊci op∏a-
ty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w ramach uiszczonej
op∏aty. Op∏ata ta nie obejmuje
kosztu transportu do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych wy˝ej wymienionych
odpadów komunalnych.

WA˚NE!
Ponadto informujemy, ˝e worki
przeznaczone do selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych w go-
spodarstwach domowych oraz po-
pio∏u z palenisk domowych miesz-
kaƒcy gminy Niepor´t mogà pobraç
w Punkcie w dniach i godzinach je-
go funkcjonowania.

Dok∏adne informacje na powy˝szy
temat mo˝na uzyskaç w
Urz´dzie Gminy Niepor´t
Pl. WolnoÊci 1, pok. nr 3 (parter), 
tel. (022) 767 04 48.

�

Z pomysłu Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich
„Działamy Lokalnie”
ju˝ 1 lutego 2020 r. podczas
Balu Karnawa∏owo-
Charytatywnego w Hotelu
„Mario” w Zegrzu Południowym
odb´dzie si´ aukcja i zbiórka Êrodków
na rehabilitacj´ Madzi Krzy˝ek
– 11-letniej dziewczynki, mieszkanki
powiatu legionowskiego. Potrzebuje
ona wsparcia finansowego na leczenie
i intensywnà rehabilitacj´ po operacji
rozległego guza mózgu. Połàczona
zabawa karnawałowa w wyÊmienitym
towarzystwie z dobrà muzykà
i jedzeniem, sprawi, ˝e pomo˝emy
dziewczynce, która tego wsparcia

bardzo potrzebuje. Partnerzy
Balu zadbajà o atrakcyjne dla
goÊci nagrody w loterii
wizytówkowej, a dochody
z aukcji charytatywnych
dopełnià pul´ Êrodków

finansowych przekazanych na dalszà
opiek´ zdrowotnà dla Madzi.

Zapraszamy mieszkaƒców do wspólnej
zabawy i wsparcia tego przedsi´wzi´cia,
dołàczcie Paƒstwo do nas, bo warto
pomagaç!

Szczegóły imprezy oraz rezerwacje
koordynuje współorganizator Balu
– biuro KOMA TAX:
recepcja@komatax.pl tel. 503 492 361

W karnawale pomagamy ch´tniej

ZALECA SI¢ WRZUCAå
OPAKOWANIA 

OPRÓ˚NIONE Z PRODUKTU, 
BEZ ZAKR¢TEK, 

STARAå SI¢ NIE TŁUC SZKŁA.

ZALECA SI¢ ZGNIEÂå 
ODPADY 

PRZED WRZUCENIEM 
DO WORKA.

Tu trafiajà pozostałe odpady, 
te których nie mo˝na wrzuciç do ˝adnego

z worków. 
Im bardziej dokładna segregacja, tym

mniej odpadów trafi do pojemnika
na odpady zmieszane. 

OBNI˚YMY W TEN SPOSÓB KOSZTY
ODBIORU ODPADÓW (ODBIÓR FRAKCJI
ZMIESZANEJ JEST NAJDRO˚SZY)
I PRZYCZYNIAMY SI¢ DO POPRAWY
STANU ÂRODOWISKA.

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t • pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t • tel. (22) 767 04 00

Redaktor naczelny: Beata Wilk 
Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.

ISSN 1897-1911



8 IINNFFOORRMMAATTOORR WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 23 stycznia 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LLUUTTYYMM 2020 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista, Olimpijska

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki, Agawy, Kresowa
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

(pierwszy odbiór – tylko choinki)


