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XXXI sesja Rady Miejskiej w Piątku Dwusetny numer
gminnej gazetki!!!

Debata nad Raportem o stanie gminy
zaplanowana  jest  na  kolejną  sesję.
Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Piątku
podjęto  uchwały  w  sprawie:

Kolejny punkt obrad dotyczył prezentacji
przez Burmistrza „Raportu o stanie Gminy
Piątek za rok 2020". Burmistrz przedstawił
Raport w zarysie oraz poinformował, że
pełną treść opracowania radni i mieszkańcy
znaleźć mogą na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej - www.bip.ugpiatek.pl

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku -
Daniel Gorący głos oddał Burmistrzowi
Piątku, który przedstawił informacje z
wykonania uchwał Rady oraz działalności w
okresie  między  sesjami. Burmistrz
poinformował m.in. o: trwającej termo-
modernizacji budynków użyteczności
publicznej, łataniu dziur w drogach
gminnych ,  pod ję tych  dz ia łan iach
pomocowych i zbiórce środków  dla
pogorzelców z ul. Pokrzywnej, zmianach
personalnych na posterunku Policji w
Piątku, koszeniu poboczy, zachęcał do
sk ładan ia  wn iosków  na  budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków,
których termin upływa z końcem maja.
Burmistrz zaapelował również do
mieszkańców o  szczepienie  się przeciw
Covid-19.
Następnie radni zapoznani zostali ze
sprawozdaniem z realizacji programu
współpracy Gminy Piątek z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2020 oraz oceną
zasobów  pomocy  społecznej.

W środę 26 maja w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Piątku odbyła się
XXXI sesja Rady Miejskiej w Piątku. Była to
pierwsza sesja, w trybie stacjonarnym po
przerwie spowodowanej obostrzeniami
związanymi z sytuacją epidemiczną. Sesja
była  też  transmitowana  on-line.

Szanowni Państwo!
Oddajemy dziś dwusetny numer gminnego
informatora „Gazeta samorządowa z środka
Polski”. Pierwszy numer nazwanej przez
Mieszkańców naszej gminy „gazetki” ukazał
się w grudniu 2002 rok - po wyborach
samorządowych, w których wybraliśmy Radę
Gminy IV kadencji i Wójta - Krzysztofa
Lisieckiego.
Przez blisko 19 lat, z kilkumiesięczną przerwą
w 2006 roku, poprzez “gazetkę” informujemy i
przedstawiamy Państwu to, co robi, co będzie
robił samorząd, co dzieje się i  będzie  działo
się  w  naszej   gminie.
Gazetka stała się obok strony Biuletynu
Informacji Publicznej i gminnej strony
internetowej podstawowym nośnikiem,
poprzez który nasz samorząd i Urząd dociera
do Mieszkańców z różnymi informacjami.
Każdego miesiąca do rąk Mieszkańców trafia
około 700 wydrukowanych egzemplarzy
gazetki, a wersja elektroniczna zamie-
szczana jest na wspomnianych stronach
internetowych.

cd. na str. 2

a) dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata
2021-2032 - uchwała podjęta jednogłośnie,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy
Piątek -  uchwała  podjęta  jednogłośnie,
c) ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
będących w zarządzie Gminy Piątek na cele
niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg -
uchwała  podjęta  jednogłośnie,

- czy nie byłoby zasadne zamontowanie
monitoringu przy szkole od strony boiska? -
trzeba rozważyć tą propozycję i skonsul-
tować  z  dyrekcją  szkoły.
- mieszkańcy ul. Jana Pawła II skarżą się na
stale zaparkowane samochody (czekające
na naprawę), które utrudniają poruszanie się
po tej ulicy. Czu Urząd Miejski może
interweniować w tej sprawie? - ulica Jana
Pawła II jest własnością Gminy Piątek. W
związku z tym zostaną przygotowane i
wysłane stosowne pisma do właścicieli tych
pojazdów.

Interpelacje i zapytania radnych złożone
podczas  XXXI  sesji:

- na jakim etapie jest inwestycja budowy
gazociągu na terenie Gminy Piątek? -
zakończony został kolejny etap rozpro-
wadzania nitki gazociągu po terenie gminy,
niestety budowę stacji gazu przełożono na
przyszły  rok.

- czy na terenie Gminy Piątek znajdują się
punkty turystyczne lub gastronomiczne, w
których można zrealizować bon turystyczny
w  kwocie  500 zł  na  każde  dziecko? -
Urząd nie posiada oficjalnych informacji w
tym temacie. Postaramy się pozyskać dane
w tym zakresie, które zostaną przedstawione
na  następnej  sesji.

d) określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach  -  uchwała  podjęta
jednogłośnie.
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gminnej gazetki!!!    

Dwusetny numer
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Oferta ZSMR     

Podwórko NIVEA 

– trwa głosowanie
dla Piątku 

Konkurs wojewódzki  
„Weekend na wsi”

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas 
na lekturę, za przekazywane nam uwagi 
i  dobre  rady  oraz  materiały .

promocja@ugpiatek.pl

Przypominamy, że łamy Informatora są do 
Państwa dyspozycji. Przypominamy 
również o możliwości zamieszczenia 
bezpłatnego ogłoszenia. Materiały do 
“gazetki” można składać w Urzędzie 
Gminy Piątek lub przesyłać pocztą 
elektroniczną  na  adres:

2. Technik Żywienia I Usług Gastrono-
micznych 

Kierunki kształcenia w ZSMR w roku 
szkolnym 2021/2022

ZSMR w Piątku  jest  nowoczesną szkołą 
otwartą na potrzeby mieszkańców regionu 
Polski Centralnej. Pracuje tu komp-
etentna, sympatyczna kadra a wyposaże-
nia w pomoce dydaktyczne mogą nam 
pozazdrościć okoliczne szkoły. Aktywnie  
uczestniczymy w życiu społeczności 
lokalnej. Przyjazna, życzliwa atmosfera 
panująca w szkole - to niewątpliwie jeden z 
naszych największych atutów. Realizuje-
my projekty  z wykorzystaniem środków z 
Unii Europejskiej. Organizujemy praktyki 
zagraniczne. Szkoła jest wolna od 
przemocy i narkotyków. Obserwujemy 
rynek pracy i kształcimy w zawodach 
umożliwiających  podjęcie  pracy.

Branżowa Szkoła I Stopnia - nauka trwa 
3  lata

1. Technik Mechanizacji Rolnictwa I 
Agrotroniki 

1. Mechanik - operator pojazdów i maszyn 
rolniczych 

3 .  Technik Logistyk 

Technikum - nauka  trwa  5  lat

                             

Drodzy uczniowie! Nadszedł czas, kiedy 
musicie  podjąć ważną dla siebie decyzję -
wybrać szkołę, w której będziecie 
kontynuować  naukę. 

Trwa Narodowy Spis 
Powszechny 2021. 

Spisz się przez Internet 
i weź udział w loteriiOd poniedziałku, 24.05.2021 do 15.07.2021 r. 

zapraszamy Państwa do wspólnego 
głosowania poprzez formularz na stronie 
internetowej www.podworko.nivea.pl. 
Codziennie każdy może oddać 1 głos! W akcji 
Podwórko NIVEA można wygrać 1 z 20 
placów zabaw o rynkowej wartości aż 250 000 
zł. Jest to unikatowe i jedyne w swoim rodzaju 
miejsce, które skłania dzieci do bycia razem, 
aktywnego spędzania czasu i ułatwia 
nawiązywanie przyjaźni. Dzięki Podwórku 
nasze miasto może wyróżnić się nowym, 
k r e a t y w n y m  m i e j s c e m  z a b a w .  
Lokalizacje z największą liczbą głosów 
wygrają Podwórko NIVEA, a zwycięzcy 
zostaną ogłoszeni już 16.07.2021 r. 
Zapraszamy  do  głosowania!

Zgłoszenia można składać do 15 lipca tego 
roku.

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do 
udziału w drugiej edycji konkursu “Weekend 
na wsi”. Celem konkursu jest popularyzacja 
wypoczynku na obszarach wiejskich 
województwa łódzkiego i promocja wsi jako 
miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Do 
udziału w tegorocznej edycji zachęcamy 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
oraz właścicieli obiektów świadczących usługi 
turystyczne na obszarach wiejskich całego 
województwa łódzkiego. Zalet odpoczynku na 
wsi jest bardzo wiele, przede wszystkim 
znajdziemy tam ciszę, spokój, doskonały 
klimat  i  krajobraz.  

Konkurs „Weekend na wsi”  podzielony został 
na kategorie tematyczne: „Tradycyjne 
gospodarstwo agroturystyczne”, „Obiekt 
noclegowy na obszarach wiejskich”, „Dzień 
pełen atrakcji na wsi”. W każdej z trzech 
kategorii  przewidziano  nagrody  finansowe.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin 
konkursu wraz z załącznikami dostępne są 
pod  adresem  www.lodzkie.ksow.pl/

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 
22  kwietnia  2021 r. do  7  lipca  2021 r.

Zgłoś  go  na  stronie  loteria.spis.gov.pl.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. 
z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.
Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie 
szanse  na  wygraną! 

Zwiększ  szansę  na  wygraną!
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i 
zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na 
wygraną – będziesz uczestniczyć w większej 
liczbie  losowań!

Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w 
dogodnej dla siebie chwili. Pobierz unikatowy 
kod  uprawniający  do  udziału  w  loterii.

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 
500 zł,  1000 zł  oraz  samochody  osobowe.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w 
Piątku uruchomiony został Punkt do 
samospisu, który znajduje się na parterze 
budynku. Umożliwia on skorzystanie z 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie 
spis.gov.pl 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 
2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili! Nie 
czekaj na rachmistrza spisowego. Spisz się 
już teraz przez  Internet  i  weź  udział  w  
loterii. 

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet 
daje  możliwość  wzięcia  udziału  w  loterii!

Losowania odbędą się w terminach:
08.06.2021 r., 18.06.2021 r., 02.07.2021 r., 
09.07.2021 r. i 14.07.2021 r. - Finałowe 
losowanie  samochodów.
W finałowym losowaniu wezmą udział 
wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii 
-  nawet  te osoby, które wygrały już wcześniej 
nagrody.

Regulamin i szczegóły dotyczące loterii 
dostępne  są  na  loteria.spis.gov.pl.

Z punktu można skorzystać w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Piątku. 
Zapraszamy!
Na koniec maja spisało się 17,5% 
mieszkańców  naszej  gminy.Złóż wniosek 500+

Warunkiem uzyskania prawa do 
świadczenia wychowawczego od 
1 czerwca 2021 r. jest złożenie wniosku. 
Wniosek o  us ta len ie  prawa do 
świadczenia wychowawczego należy 
złożyć do organu właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Kończy się obecnie okres zasiłkowy 
świadczenia wychowawczego 500+ 
trwający od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021. 
Od 1 czerwca 2021 r. prawo do 
świadczenia wychowawczego będzie 
ustalane na okres od 1 czerwca 2021 do 
31 maja 2022 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres 
świadczeniowy rozpoczynający się  
1 czerwca 2021 r.  można składać od 
1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 
1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w 
urzędzie  lub  za  pośrednictwem  poczty. 



                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- 14 maja br. Powiatowy Lekarz Weterynarii 
wydał dwa rozporządzenia w sprawie 
zagrożenia występowania choroby zakaźnej 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na 
terenie powiatu łęczyckiego oraz wprowa-
dzenia minimalnych zasad bioasekuracji.
Szczegółowe informacje na stronie  
www.gminapiatek.pl

- w dniu 26 czerwca o godz. 18 w sali Urzędu 
Miejskiego w Piątku odbędzie się 
uroczystość Złotych Godów. W tym roku 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
świętować  będzie  7  par.  

- w bieżącym roku Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego przyjął inne zasady 
rozpatrywania wniosków na granty sołeckie. 
Wstępnie rozesłał do wszystkich sołectw woj. 
łódzkiego zaproszenia do składania zgło-
szeń pomysłów na granty. Po rozpatrzeniu 
tych zgłoszeń przesłano informację o 
możliwości złożenia przez Gminę Piątek 
3 wniosków na granty sołeckie, które będą 
realizowane w sołectwach: Czerników, 
Konarzew i Piekary. Wysokość grantu wynosi 
10 tys. PLN. Do każdego z grantów Gmina 
ma możliwość dołożenia własnych środków.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy
 i dodatkowe informacje – p. Jolanta Barylska  
tel.  531  576  767

- Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobro-
na serdecznie zaprasza na kolonie letnie 
2021. Tegoroczna oferta: Jarosławiec od 5 
do 13 lipca, Ustronie Morskie od 27.07 do 
04.08 i Zakopane od 2 do 10 sierpnia. Koszt 
wyjazdu: 600 zł w przypadku ubezpieczenia 
w KRUS lub 1350 zł w przypadku ZUS. 
Dodatkowe informacje –  tel. 505 181 697 
lub  501  497  714.

- na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Piątku 
radni podjęli decyzję o odbudowie spalonego 
budynku przy ul. Pokrzywnej i wstępnie 
przeznaczyli na ten cel 500 tys. PLN. 
Przypominamy, że nadal trwa zainicjowana 
przez TMPiO internetowa zrzutka dla 
pogorzelców https://zrzutka.pl/dtjje8
- w Konarzewie naprawiono kilometrowy 
odcinek mocno zniszczonej drogi gruntowej. 
- Firma Rossmann przekazała Gminie 
Piątek na rzecz pogorzelców i podopie-
cznych GOPSu produkty kosmetyczne, 
celulozowe i chemii domowej o wartości 
15.598,91 zł. Do pozyskania tej darowizny 
w znacznym stopniu przyczynił się pan 
Tomasz Lichota. Burmistrz Piątku w 
imieniu obdarowanych składa serdeczne 
podziękowania. 

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 
Czernikowie zaprasza na kolonijne wyjazdy 
do Stegny i Władysławowa: Ośrodek “Sawa” 
– Stegna, ul. Wczasowa 6, termin: 01.08-
09.08 oraz Ośrodek “Bałtyk” – Władysła-
wowo, ul. Kolejowa 5, termin: 19.08-27.08.

- Urząd Miejski w Piątku przypomina, że 
czerwiec jest  ostatn im miesiącem 
bezpłatnego dostępu do Internetu dla byłych 
beneficjentów projektu „Podłączeni-Niewy-
kluczeni”. Jednocześnie przypominamy o 
konieczności dostarczenia do Urzędu 
podpisanej umowy przekazania sprzętu 
beneficjentom.   

Wpłaty na fundusze 
promocji produktów 
rolno-spożywczych 
przez eRolnik.gov.pl

Ekopiknik w Piekarach

Piątek na mapie 
National Geographic

KRUS apeluje:  
Rolniku! Dźwigaj 

z głową – mierz siły 
na zamiary!

Geometryczny Środek Polski w Piątku, w 
województwie łódzkim, został wyróżniony na 
interaktywnej mapie Polski #JestTyle-
DoOdkrycia National Geographic. Mapa, 
stworzona z pomocą ekspertów, podróż-
ników i lokalnych odkrywców, wskazuje 
lokalizacje zaskakujących i często nieoczy-
wistych punktów wartych odwiedzenia. 
Wśród nich znajdziemy również te, 
rekomendowane m.in. przez Roberta 
Makłowicza oraz duet Huyen Pham i Marcina 
Nguyena z Emce Kwadrat. Zobacz, co czeka 
do  odkrycia  tuż  za  rogiem!

„Kości i stawy też rolnika sprawy” - to hasło  
kampanii prewencyjnych KRUS. Jej celem 
jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i 
urazów układu mięśniowo-szkieletowego, 
które są nie tylko źródłem dolegliwości, ale 
zwiększają też ryzyko wypadku przy pracy 
rolniczej. 

Zachęcamy wszystkich rolników z powiatu 
łęczyckiego do składania wniosków o 
skierowanie na rehabilitację. Więcej 
informacji na temat zasad kierowania na 
turnusy rehabilitacyjne można uzyskać pod 
numerami telefonów: (42) 665 07 29 (OR 
KRUS w Łodzi), (43) 824 15 43 (PT KRUS 
w Zduńskiej Woli) i (44) 725 64 25 
(PT KRUS w  Tomaszowie  Mazowieckim).

Podstawą skierowania jest wniosek o 
skierowanie sporządzony przez lekarza 
prowadzącego pacjenta, lub prawomocne 
orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy 
(albo komisji lekarskiej Kasy). Kasa ponosi 
pełne koszty rehabilitacji leczniczej, 
całodobowej opieki medycznej, zakwa-
terowania i wyżywienia. Osoba skierowana 
otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu 
do  zakładu  rehabilitacji.

Ryzyko wystąpienia chorób układu ruchu 
można zmniejszyć m.in. poprzez stoso-
wanie właściwych technik podnoszenia i 
przenoszenia, organizację ergono-
micznego  stanowiska  pracy, robienie 
przerw w pracy, korzystanie z narzędzi 
pomocniczych, kontrole stanu zdrowia, 
zapobieganie  urazom  układu  ruchu i inne. 

Długotrwałe przeciążenia organizmu mogą 
dać o sobie znać nawet po kilku latach jako 
wynik sumy mikrourazów. Jednym ze 
sposobów zapobiegania lub łagodzenia 
dolegliwości ze strony układu ruchu jest 
bezpłatna rehabilitacja, realizowana w 
Cent rach  Rehab i l i tac j i  Ro ln ików.  
Rehabilitacja ta zyskała duże uznanie 
rolników. 

Rolniku! Nie lekceważ bólu! Skorzystaj 
z  bezpłatnej  rehabilitacji

Choroby układu ruchu to jedna z najczęściej 
występujących w społeczeństwie grup 
schorzeń. Problem ten dotyczy szczególnie 
rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych 
mogą prowadzić do okresowej lub trwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym. 
Przyczyn występowania chorób układu 
ruchu podczas pracy w rolnictwie jest wiele -
nadmierny wysyłek fizyczny, długotrwała 
praca w wymuszonej pozycji ciała, czas 
pracy,  stres  i  wiele  innych.

Na rehabilitację leczniczą kierowane są 
osoby ubezpieczone w KRUS zagrożone 
całkowitą niezdolnością do pracy w 
gospodarstwie rolnym, uznane okresowo 
za całkowicie niezdolnych do pracy w 
gospodarstwie rolnym, które rokują jej 
odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i 
rehabilitacji. Niedawno centra w Jedlcu i 
Szklarskiej Porębie uruchomiły nowy profil 
rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej 
chorobie  COVID-19. 

Informujemy podmioty zobowiązane do 
wpłat na fundusze promocji produktów 
rolno-spożywczych o możliwości składania 
formularza Deklaracji wpłaty na fundusze 
promocji produktów rolno-spożywczych 
drogą elektroniczną za pośrednictwem 
portalu  eRolnik  https://erolnik.gov.pl/#/

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – 
zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 
2009 r. o funduszach promocji produktów 
rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji 
Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji 
Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa 
Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa 
Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i 
Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji 
Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji 
Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, 
Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą 
składać Deklarację wpłaty na fundusze 
promocji produktów rolno-spożywczych 
(Fpz_f1): bezpośrednio do Oddziału 
Terenowego KOWR właściwego dla 
siedziby przedsiębiorcy, listownie, za 
pośrednictwem ePUAP, za pośrednictwem 
portalu  eRolnik.

Projekt finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przy współpracy z 
LGD  „POLCENTRUM”.

Stowarzyszenie Przystań Piekary zaprasza 
na „Piknik ekologiczny - dbamy o naszą 
okolicę”. Impreza odbędzie się w sobotę 
26 czerwca 2021 roku na terenie siedziby 
organizacji  (Piekary 28). Rozpoczęcie o 
godzinie  17.00

W  programie  między  innymi:

- ognisko  z  poczęstunkiem.

- konkurs „Zabawka z recyklingu” (zasady 
konkursu na facebook’u oraz tablicach sołe-
ckich:  Piekary,  Piątek  ul. Kutnowska 70),

- szerzenie wiedzy w zakresie segregacji 
odpadów oraz zastosowanie zdobytych 
informacji  w  praktyce,
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Harmonogram odbioru odpadów

na terenie Gminy Piątek w roku 2021

Wysokość stawki za odbiór odpadów 
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na 
szkło zbierane u źródła.  Właściciele 
nieruchomości mogą samodzielnie 
dostarczać szkło (również plastik) do 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się sprzed 
posesji   w  dniu  15 /11 /2021.

Uwaga: Do żółtych worków można 
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po 
napojach i chemii domowej, puszki po 
napojach i  konserwach oraz opakowania 
wielomateriałowe 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.
Uwaga: worki brązowe na odpady BIO 
wystawiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzin-
nej:  co  tydzień  w  każdy  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!!! od 
1 stycznia 2021 zmiana numeru konta
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:
- za  miesiąc  czerwiec - do 30.06.2021 r.
- za miesiąc  lipiec - do 30.07.2021 r.
- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2021 r.
- za  miesiąc  wrzesień - do 30.09.2021 r.

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2020 r.

Odpady selektywne (zielone worki):  
28.06,   1.09,   8.12

Odpady komunalne:  10.06, 24.06, 8.07, 
22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09,  
14.10,  28.10,  25.11,  23.12

- za  miesiąc  październik - do 29.10.2021 r.
- za  miesiąc listopad - do 30.11.2021 r.   

Odpady zielone (brązowe worki): 10.06, 
24.06, 8.07, 22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 
16.09,  30.09, 14.10, 28.10,  25.11,  23.12

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r.

Odpady selektywne (żółte worki):    
9.06,  7.07,  4.08,   13.10,   2.12 - ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

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

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: 

punktów gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.
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 
zabaw, Jasionna - dawna SKR, Janków - 
remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin 
(rozdroże),  Pokrzywnica,  Mysłówka   
(rozdroże  na  Dunaj), Witów - przy drodze 
na  Silne  Błota.
UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy 
wrzucać do pojemników,  a  nie  
zostawiać   obok!!!
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.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

- lub  do  Urzędu  Miejskiego  w  Piątku: 
tel. nr    24 722- 11-23;     24 722-12-39.

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.
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.

Załatwiaj sprawy przez 
e-Urząd Skarbowy

Dzień pszczoły

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd 
Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na 
podatki.gov.pl

Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. 
Dbajmy  o  swoje  bezpieczeństwo.

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz 
załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd 
Skarbowy.

Jest budowany etapami do września 2022 r. 
Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań 
podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-
mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz 
możliwość płatności online na rzecz organów 
skarbowych, zobaczysz historię płatności. 
Możesz również sprawdzić swoje dane 
osobowe, które posiada urząd skarbowy. W 
serwisie złożysz w formie elektronicznej 
niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, 
pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia 
wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub 
zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. 
Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 
godziny  na  dobę  przez  7  dni  w  tygodniu.

e-Urząd  Skarbowy

Wizyta  w  urzędzie  skarbowym

Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, 
umów  wcześniej  wizytę.

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej 
sprawy elektronicznie lub przez telefon i 
chcesz osobiście udać się do urzędu 
skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i 
godzinę swojej wizyty. Najprościej zrobić to 
przez internet za pomocą elektronicznego 
formularza,  dostępnego na st ronie 
podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz 
sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i 
z  zachowaniem  środków  ostrożności.

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz 
załatwić bez wychodzenia z domu on-line, 
m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. 
serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

Wejdź  na  podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie 
chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez 
potwierdzenia odbioru) lub otrzymać 
potwierdzenie na swojej kopii w punkcie 
podawczym.

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie zapra-
sza w niedzielę, 20 czerwca do Konarzewa na 
imprezę w ramach realizowanego projektu -  
„Dzień pszczoły” - wydarzenia aktywizujące 
mieszkańców gminy Piątek poprzez naukę, 
grę, nabywanie świadomości ekologicznej i 
zabawę. Zaczynamy o godz. 14:00. 
Wydarzenie poprowadzi profesjonalna firma 
STEREOTYP  Sp.  z o.o.
Operacja powstała w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategi i  rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w 
ramach programu grantowego realizowanego 
przez  LGD  POLCENTRUM. 

Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych 
I Oddział w Łodzi, zaprasza Państwa na 
dyżury  telefoniczne.
- Usługi  elektroniczne  w  ZUS  oraz 
Polski  Bon  Turystyczny”  w  dniu 
10  czerwca  2021 r. 
„Polski  Bon Turystyczny krok po kroku” 
w  dniu  8  czerwca  2021 r.
Szczegóły na www.gminapiatek.pl


