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Piątku, Konkurs plastyczno-planistyczny rozstrzygnięty,  XXVI sesja Rady Miejskiej w Piątku, 
Gmina Piątek rozpoczyna termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Będzie 
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Pomoc  dla  seniorów  i  osób  niesamodzielnych,  Ubywa  azbestowych  dachów.

Stawki podatków w 2021 roku, czyli z obrad
XXV  sesji Rady Miejskiej w Piątku plastyczno-planistyczny 

rozstrzygnięty

Konkurs 

NR 11(194)/2020 PIĄTEK  listopad 2020

1) od  gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,90 zł  od 1  m2  powierzchni,

W dniu 4 listopada 2020 r. odbyła się XXV 
sesja Rady Miejskiej w Piątku. Ze względu 
na sytuację epidemiczną sesja miała  
charakter  korespondencyjny, nie mniej 
jednak wszyscy radni mieli możliwość 
przedyskutowania uchwał na wcześ-
niejszym  posiedzeniu  wspólnych  komisji.

Podjęte podczas XXV sesji Rady Miejskiej w 
Piątku  uchwały  dotyczyły:
- określenia ceny skupu żyta przyjmo-
wanego jako podstawę obliczania podatku 
rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 
2021. Mocą uchwały RM w Piątku obniża się 
cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego na obszarze Gminy Piątek w 2021 
roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2020 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 
58,55 zł  za  1q  do  kwoty  50,00 zł  za  1q.

b) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 
4,99 zł  od  1  ha  powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie  odp ła tnej  statu towej  
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł 
od  1 m2  powierzchni,

- ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2021 na terenie 
Gminy Piątek - Ustala roczne stawki 
podatku  od  nieruchomości  na  2021 r.:

Każdy z radnych otrzymał komplet 
materiałów na który złożyły się m.in. 
projekty uchwał karty do głosowania oraz 
protokół   z   XXIV  sesji. 

, 
, 

– II nagroda w wysokości 1 800,00 zł zespół: 
Zuzanna Bartczak, Kinga Szewczyk, 
Magdalena  Szymczak.
– III nagroda w wysokości 1 200,00 zł zespół: 
Zuzanna Rzeźniczak, Julia Gładysz, Dawid 
Jędrzejczak

– III nagroda w wysokości 1 200 zł 
zespół:Uczniowie: Amelia Wodzyńska, Julie 
Pellegrinelli,  Maja  Niewiadomska.

– I nagroda w wysokości 3 000,00 zł zespół: 
Patryk Ogłoszka, Filip Anielak, Kamil Jagiełło. 

Konkurs plastyczno – planistyczny ogłoszony 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie 
oraz Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Piątku w ramach 
działania „Mój pomysł na przestrzeń” 
rea l izowanego w ramach projektu : 
„Partycypacja w planowaniu przestrzennym - 
II edycja”  został  rozstrzygnięty. 
Przedmiotem konkursu było: wykonanie 
projektu zagospodarowania zielonego terenu 
rekreacyjnego, a także przedstawienie 
kolorowego widoku projektowanego terenu 
(perspektywa lub aksonometria – ujęcie 
prezentujące koncepcję projektu) w miejsco-
wości Sypin–Borowiec zgodnie z mapą 
terenu dostarczoną przez Urząd Miejski w 
Piątku. 10 listopada 2020 r. w Urzędzie 
Miejskim w Piątku miało miejsce uroczyste 
wręczenie nagród laureatom konkursu. 
Szkołom uczestniczącym w projekcie 
Burmistrz przyznał nagrody, po 5 tys. zł, z 
prośbą o ich przeznaczenie na zakup 
materiałów potrzebnych do nauki. Komisja  
nagrodziła  uczestników  konkursu
Szkoła  Podstawowa  w  Czernikowie:

– II nagroda w wysokości 1 800 zł zespół: 
Aleksandra Adamiak, Anna Marszałkowska, 
Jan  Piech

Szkoła  Podstawowa  w  Piątku:
– I nagroda w wysokości 3 000 zł zespół: 
Tymon Barylski,  Krystian Bartczak, 
Jeremiasz  Koziarski

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 18,67 zł  od  1m2  
powierzchni  użytkowej,

- ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Piątek - 
stawki podatku od środków transportowych 
opubl ikowane są m. in. na stronie 
www.bip.ugpiatek.pl - Uchwała Rady Miejs-
kiej  w  Piątku  nr  XXV/145/20         cd. str. 2

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku  publicznego  – 3,87 zł  od 1 m2;

2) od  budynków  lub  ich  części:

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń –  
4,63  zł  od  1m2  powierzchni  użytkowej,

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji 
i położonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego  3,28 zł  od  1 m2  powierzchni;

a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1m2 
powierzchni  użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 11,62  zł  od  
1m2  powierzchni  użytkowej,

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 
ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych.
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XXVI sesja Rady Miejskiej 

Liczenia głosów w sprawie głosowania 
korespondencyjnego dokonał Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Piątku -  Daniel 
Gorący.

- prośba o przycięcie drzewa na ul. Kościelnej, 
na przeciw wejścia do kościoła - wszystkie 
drzewa rosnące w Piątku będą przycięte w 
tym sezonie.
- na jakim etapie jest przygotowanie 
głosowania dotyczącego nadania nazwy 
ronda w Piątku? - z powodu pandemii temat 
został  odłożony  na  późniejszy  okres.

W dniu 12 listopada odbyła się XXVI sesja 
Rady Miejskiej w Piątku. Sesja miała 
charakter korespondencyjny. Radni otrzymali 
zestaw materiałów - protokół z XXV sesji, 
projekty uchwał oraz karty do głosowania. 

- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 
2020 - 2032
- w budżecie Gminy Piątek.dokonania zmian 

- prośba o wycinkę krzaków przy drodze w 
Konarzewie w kierunku kapliczki św. Huberta - 
obecnie pracownicy robót publicznych 
dokonują wycinki krzaków przy drogach 
gminnych - jeśli wystarczy czasu, to również 
zostaną one wycięte przy drodze w 
Konarzewie. Z tego miejsca apeluję do 
wszystkich właścicieli działek o wycinkę 
krzaków przy swoich posesjach. Na terenie 
gminy jest wiele takich miejsc, gdzie krzaki 
rosnące w ogródkach wychodzą na drogę i 
zasłaniają  widoczność. Okres jesieni i zimy, 
to najlepszy moment na wykonanie tego 
rodzaju  czynności.   

Podczas XXVI sesji rady Miejskiej w Piątku 
podjęto uchwały w sprawie:

Złożone interpelacje i zapytania:

- prośba o zgłoszenie wycięcie drzewa na ul. 
Kutnowskiej do odpowiednich służb - pisma 
takie zostały wysłane po poprzedniej 
interpelacji w tej sprawie do firm: Energa 
(odpowiedź negatywna), ZDW Łowicz (brak 
odpowiedzi).

- prośba mieszkańców o zmianę lokalizacji 
ławki w miejscu dawnego postoju Taxi - z 
ławkami w centrum Piątku jest tak, że jedni je 
chcą a inni - nie. Należałoby oczekiwać, aby 
Rada Miejska zajęła w tej sprawie 
jednoznaczne  stanowisko. 
- czy w celu zażegnania konfliktu nie celowe 
byłoby przeniesienie GOKu do dawnej 
siedziby policji przy ul. Łęczyckiej? - nie. 
Budynek ten nie nadaje się w tej chwili do 
użytkowania. 

Stawki podatków w 2021 roku, czyli z obrad
XXV  sesji Rady Miejskiej w Piątku

                           cd. ze str. 1

5) Dzięgielewski  Jacek.

 

2) Barylska  Henryka;

- z  pozostałych – 18,00 zł.

Zarządza się pobór opłat określonych w 
drodze inkasa opłaty targowej przez 
inkasentów:

-   od 
posiadania psów, terminu płatności oraz 
sposobu poboru - Określa się stawkę 
opłaty od posiadania psów w kwocie 30,00 
zł rocznie od jednego psa. 1. Opłata jest 
płatna bez wezwania w terminie do 31 
grudnia roku podatkowego. Opłaty należy 
wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w 
Piątku bądź na rachunek bankowy numer: 
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003. 

ustalenia wysokości opłaty

- z  wózka  ręcznego  –  4,00 zł,
- ze straganu za każdy rozpoczęty 1  mb – 
5,00 zł,

Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień w którym dokonywana jest 
sprzedaż.

Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w 
wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień 
w którym  dokonał poboru opłaty targowej.

1) Szewczyk  Kazimierz;

4) Andraszczyk  Mariusz;

Liczenia głosów w sprawie głosowania 
korespondencyjnego dokonał Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Piątku - Daniel 
Gorący.

3) Biernacka  Barbara;

- z ciągnika z przyczepą więcej niż 
jednoosiową – 15,00 zł,

- co możemy zrobić, żeby przy wejściu do 
sklepów w Piątku nie gromadziły się osoby 

Złożone podczas sesji interpelacje i 
zapytania radnych:

-  
współpracy Gminy Piątek z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienio-
nymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na  2021 rok.

uchwalenia rocznego programu

Podjęte podczas XXV sesji Rady Miejskiej 
w  Piątku  uchwały  dotyczyły:

- z  samochodu  osobowego - 15,00 zł,

- z samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 6  ton - 
30,00 zł,

- z samochodu osobowego z przyczepą - 
20,00 zł,

-  
targowych na terenie Gminy Piątek oraz 
zarządzania poboru opłaty targowej w 
drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso - 
Ustala się dzienne stawki opłat targowych 
na terenie Gminy Piątek od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobo-
wości prawnej dokonujących sprzedaży 
na  terenie  gminy  w  wysokości:

ustalenia wysokości stawek opłat

- z samochodu ciężarowego z przyczepą – 
40,00 zł,

- z ciągnika z przyczepą jednoosiową – 
10,00 zł,

- z samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 6 ton - 20,00zł,

- z  autobusu - 40,00 zł,

Informacja dotycząca 
pracy Urzędu Miejskiego 

w Piątku

Chryzantemy z ARiMR

niepotrzebne. Chodzi o zachowanie zasad 
bezpieczeństwa - każde nieodpowiednie 
zachowanie osób postronnych przed sklepem 
powinno być zgłoszone przez właściciela 
placówki  na  policje.

 

- proszę o naprawę dotychczasowej 
nawierzchni i zabezpieczenia środków na 
wykonanie asfaltu w miejscowości Dunaj. 
Autobus po dzieci, które uczęszczają do 
szkoły nie wjedzie gdy stan tej drogi się 
pogorszy - część drogi, po której kursują 
autobusy jest w stanie dobrym i na chwilę 
obecną nie wymaga remontu. Natomiast 
druga część tej drogi będzie poddana 
cząstkowej  naprawie.  

Gmina Piątek pozyskała od ARiMR
400 doniczek chryzantem. Są to kwiaty, które 
hodowcy z terenu naszej gminy przekazali do 
ARiMR w związku z zamknięciem cmentarzy w 
okresie  Święta  Zmarłych. 

Z tej opcji skorzystała też Fundacja Zielony 
Piątek, która pozyskanymi kwiatami 
udekorowała  kapliczki  na  terenie  Gminy. 

Dostarczone do gminy kwiaty trafiły w miejsca 
pamięci – pod pomnik Krzyż przy ul. Łowickiej, 
pod pomnik Chwały 14. Wielkp. DP przy ul. 
Kutnowskiej, pod tablicę pamiątkową przy 
posterunku Policji w Piątku, na skwer 
geometrycznego środka Polski. Część 
kwiatów przekazano do szkół podstawowych w 
Piątku  i  Czernikowie  oraz  ZSMR  w  Piątku.

9. Zarządzanie  kryzysowe,  sprawy  p.poż. 

Pisma i dokumenty do Urzędu należy w tym 
okresie  kierować: 

2.  Przez  platformę  ePUAP,

3. Sekretariat - 24 722 19 19, 24 722 11 58
2. Sekretarz - 24 722 10 77

4. Podatki,  opłaty  lokalne - 24 722 12 38

- 24 307 07 04
Adres mailowy: ugpiatek@ugpiatek.pl

8. Księgowość  budżetowa - 24 722 12 37

Numery tel. kontaktowych do Urzędu:
1. Burmistrz - 24 722 10 04

Wszelkie pytania, wątpliwości możecie 
Państwo zgłaszać telefonicznie lub mailowo. 
Pracownicy zaproponują najdogodniejszy 
sposób  załatwienia  sprawy.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną od 
poniedziałku 2 listopada 2020 r. do odwołania 
Urząd Miejski w Piątku pracuje w systemie 
zamkniętym. Budynek Urzędu będzie 
dostępny tylko dla pracowników, a praca 
bę dz ie  odb y wa ła  s ię  w  sy s t em ie  
wewnętrznym.

Zobowiązania finansowe należy regulować 
za pomocą bankowości elektronicznej, w 
placówkach  bankowych  lub  pocztowych.

5 .P lanowan ie  p rzest rzenne,  d rog i ,  
działalność  gospodarcza - 24 722 16 11
6.Rolnictwo i  ochrona środowiska, 
budownictwo - 24 722 12 39
7. USC, dowody osobiste, ewidencja 
ludności,  odpady komunalne - 24 722 11 23

1. Korespondencyjnie na adres Urząd Miejski 
w Piątku, ul. Rynek 16, 
99-120 Piątek,

3. Poprzez zostawienie pisma w skrzynce 
podawczej umieszczonej przed wejściem 
głównym  do  Urzędu.
W tym szczególnym czasie prosimy o 
odłożenie spraw, które nie wymagają 
natychmiastowej wizyty w Urzędzie, decyzji 
lub  za ła twienia.  Na mie jscu będą 
rejestrowane tylko zgony. Prosimy Państwa o 
wyjątkową rozwagę i zachowanie wszelkich 
środków  ostrożności.
Przepraszamy za utrudnienia  i  
dziękujemy  za  Państwa  Wyrozumiałość.



Celem bezpośrednim realizowanego projektu 
jest zwiększenie efektywności źródła ciepła 
poprzez likwidację kotłowni węglowej i 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa „CENTRUM” w Piątku rozpo-
czyna realizację projektu inwestycyjnego, 
współfinansowanego ze środków RPO WŁ na 
lata 2014-2020 pn. „Wymiana lokalnej kotłowni 
węglowej  na  gazową”.

– Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy o 
dofinansowanie w ramach RPO WŁ, a 
następnie przystąpimy do przygotowania 
postępowania przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych w ramach 
projektu. Planowany termin zawarcia umowy z 
Wykonawcą – grudzień 2020r. Okres realizacji 
zaplanowano na lata 2020-2022 – informuje 
Tomasz Kucharczyk, prezes SML-W Centrum 
w  Piątku.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% 
kosztów kwalifikowanych projektu. Szacoany 
koszt całkowity to 1.201.710,00 pln, a 
dofinansowanie  719.371,21 pln.

Rowy i przepusty przydrożne służą tylko i 
wyłącznie do zbierania wody z nawierzchni 
drogi, bardzo często jednak są zanieczy-
szczane wodą zwożoną w beczkach z pól, 
która zawiera spore ilości trawy, obornika, liści, 
korzeni, co w efekcie powoduje zapychanie 
przepustów i ich niedrożność. Do rowów 
przydrożnych odprowadzana jest także woda 
opadowa z dachów budynków, utwardzonych i 
nieutwardzonych podwórek oraz bezpośre-
dnio z pól, a także z instalacji służących do 
mycia  lub  płukania płodów  rolnych.

W przypadku braku takiej możliwości, po 
skończonych pracach polowych zabrudzoną 
jezdnię  należy  bezwzględnie  uprzątnąć!!!

Zgodnie z kodeksem wykroczeń (art. 91) za

zanieczyszczanie drogi, które może 
powodować niebezpieczeństwo lub 
stanowić utrudnienia w ruchu drogowym 
przewidziana jest kara grzywny do 1500 
złotych, i nakaz uprzątnięcia drogi. 
Taryfikator mandatowy przewiduje również 
mandat karny do 200 złotych za takie 
wykroczenie. 

Narastająca liczba zgłoszeń użytkowników 
dróg świadczy o braku przyzwolenia na takie 
zachowania, a także pokazuje na coraz 
większą świadomość mieszkańców i troskę 
o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz 
wspólne  dobro,  jakim  są  drogi.
                                            ZDP w Łęczycy

ZDP w Łęczycy boryka się z problemem 
zanieczyszczania dróg powiatowych, rowów 
przydrożnych i przepustów. Problem ten 
nasila się zwłaszcza wiosną i jesienią, czyli w 
okresach deszczowej pogody. Drogi są 
zanieczyszczane błotem i obornikiem 
wywożonym na kołach ciągników i maszyn 
rolniczych. Pomijając fakt, że błoto i obornik 
na drodze nie wyglądają estetycznie, to 
przede wszystkim stwarzają śmiertelne 
niebezpieczeństwo dla kierowców, którzy 
wjeżdżając na zanieczyszczoną drogę mogą 
wpaść w poślizg. Zawracanie ciągnikami z 
maszynami rolniczymi podczas prac 
polowych powinno się odbywać tylko i 
wyłącznie  na  uprawianych  gruntach. 

zastąpienie jej wysokosprawną kotłownią 
gazową, z zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii, co przełoży się na 
wyeliminowanie zużycia paliwa węglowego 
i w konsekwencji pozwoli na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza odpowie-
dzialnych za powstawanie zjawiska tzw. 
niskie j  emisj i  oraz emis j i  gazów 
cieplarnianych,  w  tym  dwutlenku  węgla.
Celem szczegółowym realizacji jest lepsza 
jakość powietrza. Efektem realizacji 
projektu, dzięki wykorzystaniu w nim 
rozwiązań opartych o odnawialne źródła 
energii będzie również zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego nie tylko 
samej gminy, ale również województwa 
łódzkiego. Projekt wpłynie ponadto na 
podniesienie konkurencyjności gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a 
w dalszej perspektywie i województwa 
łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony 
sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza 
emisję  zanieczyszczeń.

                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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-  w Piątku odbyła 
się jesienna zbiórka surowców wtórnych. W 
sumie zebrano 3.370 kg makulatury i 24 kg 
puszek stalowych oraz 55 kg puszek 
aluminiowych, wszystko za łączną kwotę 
661,50 zł. Pieniądze ze zbiórki surowców 
wtórnych  zasiliły  konto  Rady  Rodziców.

w Szkole Podstawowej

-  obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości. Ze względu na 
sytuację epidemiczną, podobnie jak w całej 
Polsce, tak i w geometrycznym środku Polski 
obchody miały wymiar symboliczny, 
sprowadzający się do uczestnictwa o 
godzinie 9.00 w mszy św. w intencji Ojczyzny 
odprawionej w kościele Św. Trójcy oraz 
złożeniu przez kilkuosobową delegację 
wiązanek  pod  pomnikiem  Krzyż.

11 listopada

- spowodowanej kwarantanną 
od 10 listopada 2020 roku wznowiona 
została rejestracja pojazdów w Wydziale 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w 
Łęczycy.

po przerwie 

-  mieszkańców Pokrzy-
wnicy teren przy świetlicy i byłym PSZOK-u 
został uprzątnięty. W ostatnim czasie 
wywieziono 15,7 tony zużytych opon za 
kwotę 9 664, 92 zł. Całkowite koszty 
uprzątnięcia terenu podamy w następnym 
wydaniu  informatora. 

zgodnie z prośbą

- publicznych prowadzą 
wycinkę krzaków przy drogach gminnych. 
Ostatnio takie prace zostały wykonane w 
Jankowie, Pęcławicach, Pokrzywnicy, 
Sypinie  i  Błoniu. 

 pracownicy robót 

- i prace związane z 
odmulaniem rowów melioracyjnych na 
terenie gminy. Roboty prowadzone są na 
zlecenie  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  
Piątku. 

ZGKiM prowadz

-  trwa naprawa drogi gminnej, 
która zostanie utwardzona gruzem 
betonowym. Prace prowadzi firma ze 
Zgierza.

w Jankowie

-  przydomowych 
oczyszczalni ścieków wykonanych z 
dofinansowaniem z budżetu Gminy 
(wysokość dotacji - 3 tys. zł na jedną 
oczyszczalnię). W tym roku wykonano 15 
takich  instalacji. Następny nabór wniosków - 
od  04.01.2021  do  28.05.2021

trwa odbiór techniczny

Będzie wymiana kotłowni węglowej na gazową

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy

Gmina Piątek rozpoczyna termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej

Realizacja projektu jest również korzystna ze 
społecznego punktu widzenia, wpłynie 
bowiem na poprawę warunków życia 
mieszkańców gminy oraz wzrostu  
atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, 
pracy,  zamieszkania  i  wypoczynku. 
Projektem termomodernizacyjnym zostaną 
objęte następujące budynki będące 
własnością Gminy Piątek: w Konarzewie, w 
Pokrzywnicy, w Balkowie, w Bielicach, w 
Orenicach, w Jankowie, stara część szkoły w 
Czernikowie oraz hala sportowa Pilawa w 
Piątku. 

Realizacja projektu wpisuje się w główne 
cele gospodarki energetycznej kraju, 
województwa i regionu, a także kierunki 
działań sformułowane w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – 
z w ięk s z e n ie  k o mfo r t u  c i ep l n eg o ,  
polepszenie jakości usług danych jednostek 
administracji publicznej, ugruntowanie 
pozycji sektora publicznego jako lidera w 
racjonalnym gospodarowaniu energią oraz 
zasobami  finansowymi.

i  urządzeń  dobrej  jakości.Gmina Piątek rozpoczyna realizację 
kolejnego projektu inwestycyjnego, 
współfinansowanego ze środków RPO WŁ 
na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na 
terenie  Gminy  Piątek”.
Wysokość dofinansowania stanowi 85% 
kosztów kwal i f i kowanych pro jektu.  
Szacowany koszt całkowity to 3.777.985,00 
pln, a dofinansowanie 2.249.799,39 pln.
W ostatnim czasie przeprowadzono 
postępowanie przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych w ramach 
projektu. Przetarg został rozstrzygnięty. 
Planowany termin zawarcia umowy z 
Wykonawcą – grudzień 2020 r. Okres 
realizacji zaplanowano na  lata  2020- 2022.
Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-
2020, dof inansowanie pozwala  na 
kompleksową realizację inwestycji w oparciu 
o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
– powietrzne pompy ciepła wspomagane 
instalacją ogniw fotowoltaicznych,  roboty 
budowlane z wykorzystaniem materiałów 
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Gazeta samorządowa z Środka Polski -
Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek

 Urząd Gminy PiątekWydawca:
Adres: Urząd Gminy Piątek, Rynek 16 

E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl

tel. 24 722 11 58,  24 722 10 77 
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Informator Urzędu i Rady Miejskiej w Piątku
 Urząd Miejski w PiątkuWydawca:

Gazeta samorządowa z Środka Polski -

tel. 24 722 11 58,  24 722 10 77 
E-mail:promocja@ugpiatek.pl

Adres: Urząd Miejski w Piątku, Rynek 16 

ugpiatek@ugpiatek.pl

Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek 

Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiścić  
przelewem w oddziale bankowym lub w 
placówce pocztowej na rachunek bankowy  
Gminy  Piątek  o  numerze 

Uwaga!

- selektywnych  (zielone worki):  10.12

Zielone worki przeznaczone są na szkło 
zbierane u źródła.  Właściciele nierucho-
mości mogą samodzielnie dostarczać 
szkło (również plastik) do punktów 
gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek. 
Wrzucane do pojemnik butelki plastikowe 
prosimy  zgniatać! 

57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w 
terminie:

-   komunalnych: 23.12

Worki brązowe na odpady BIO wysta-
wiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków).

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2020 r.

Do żółtych worków można wkładać 
wyłącznie butelki plastikowe po napojach 
i chemii domowej, puszki po napojach i  
konserwach oraz opakowania wieloma-
teriałowe po sokach, napojach, mleku, 
opakowania z papieru lub tektury, gazety 
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, 
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, 
torebki  papierowe,  papier  pakowy.

- zielonych (brązowe worki):  23.12 

Lokalizacja  pojemników:
Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska 
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka
(targowica), Literacka (przy cmentarzu), 
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy 
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki 
Pęcławskie - sklep, Goślub-Osada, Goślub 
OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła, 
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - 
sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej:  co  tydzień  w  każdy  piątek

W grudniu 2020 odbiór śmieci we 
wszystkich miejscowościach na terenie 
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących  terminach:

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika 
twardego  na  odpady zmieszane 
właściciele otrzymują worek koloru 
czarnego, który w uzasadnionych 
przypadkach dostawiają do pojemnika w 
dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą 
dostarczane przez firmę w dniu odbioru 
odpadów oraz są dostępne w Urzędzie 
Miejskim  w  Piątku - pok. nr 21.

Informacje o braku odbioru odpadów przez 
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z 
w/w harmonogramem zainteresowani 
przekazują telefonicznie do PreZero 
Service Centrum Sp. z o. o. tel. 24 254 29 
87 lub do Urzędu Miejskiego w Piątku: 
tel.  24 722 11 23;   24 722 12 39.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w 
siedzibie  firmy  lub  pod  numerem  tel.:

Odpady należy wystawić w dniu 
wywozu przed bramę posesji o godzinie 
7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się 
w znacznej odległości od drogi po, 
której jedzie pojazd specjalistyczny 
zbierający odpady to nie dalej niż 15 m. 
od  jej  osi.

zabaw, Jasionna - dawna SKR, Janków - 
remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin 
(rozdroże),  Pokrzywnica,  Mysłówka   
(rozdroże  na  Dunaj), Witów - przy drodze 
na Silne Błota.

Tel.: (+48) 24-254-29-87  – Logistyka
ul. Łąkoszyńska  127,  99-300 Kutno

UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych prosimy 
wrzucać do pojemników,  a  nie  
zostawiać  obok!!!

Większe ilości jednorodnych odpadów 
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
odpady zielone (bioodpady), odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki 
i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne) zebranych w sposób 
selektywny można indywidualnie dostar-
czać do Sortowni Odpadów Opakowanio-
wych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 
ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00 
– 15:00 od poniedziałku do piątku, za 
okazaniem  dowodu  opłaty  za  śmieci.

PreZero  Service  Centrum  Sp. z o. o.

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi
Klienta

 

(bez śmieci i zbędnych dodatków typu - 
papa, plastik, deski) oraz kamienie 
polne można dostarczać do ZGKiM
- ul. Kutnowska 32a (oczyszczalnia 

ścieków) po wcześniejszym 
uzgodnieniu z kierownikiem ZGKiM 

- tel. 24 722 12 07

Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
gruz pochodzący z rozbiórki budynków 

Odbierz gdy dzwoni 
ten numer

Pomoc dla seniorów 
i osób 

niesamodzielnych

w Gminie Piątek

Ubywa azbestowych 
dachów 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Łęczycy informuje, że w ramach digitalizacji 
inspekcji sanitarnej zostały uruchomione 
automatyczne powiadomienia o nałożeniu 
kwarantanny.

W przypadku pytań o COVID-19 albo 
wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy 
dzwonić  pod  numer  +48 22  250  01  15

+48 22 204 37 05 z tego numeru osoby 
usłyszą dedykowany komunikat dotyczący 
objęcia kwarantanną i możliwość pobrania 
zaświadczenia. Komunikat usłyszą osoby, 
które znajdują się w bazie EWP i mają 
nałożona  kwarantannę.

Gmina Piątek przystąpiła do Programu 
„Wspieraj Seniora” na rok 2020. Program 
„Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na 
potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w 
zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-
19, w związku z utrzymującym się stanem 
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Usługa wsparcia polega  w szczególności na 
dostarczaniu zakupów, obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze i środki higieny osobistej. Aby 
skorzystać z Programu prosimy o kontakt pod 
nr  telefonu:  22  505  11  11

Celem programu jest zapewnienie usługi 
wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, 
którzy w obowiązującym stanie epidemii 
zdecydują się  na pozostanie w domu i nie są 
w stanie np. poprzez wsparcie rodziny 
zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej 
potrzeby.

1) demontaż, zbieranie, załadunek, 
przygotowanie do transportu, transport oraz 
unieszkodliwienie w ilości około 16,748 Mg z 6 
nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do 
transportu, transport oraz unieszkodliwienie w 
ilości  około  36,452 Mg   z  20 nieruchomości.

Gmina Piątek w 2020 roku zrealizowała 
zadanie pn.:  „Usunięcie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Piątek w 2020 roku”. Całkowity koszt 
zadania: 26 930,00 zł. Dotacja ze środków 
WFOŚiGW  w  Łodzi:  22 806,00 zł, reszta to 
środki własne Gminy „Zadanie dofinan-
sowane ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi”. Zadanie obejmuje usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z 26 nieruchomości z terenu gminy 
Piątek o łącznej masie  53,200 Mg  w  tym:

tel. 601 248 987, 42 727 84 64
SKŁAD OPAŁU Gieczno ul. Główna 25A

ROZŁADUNEK!!!  tabax@tabax.pl 

DOWÓZ DO KLIENTA NA TERENIE 
CAŁEGO POWIATU I W OKOLICACH! 

oraz węgiel orzech workowany

OFERUJE EKOGROSZEK 
WORKOWANY POLSKI, firmy BARTEX:


