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W bieżącym numerze: Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań spisz się już teraz , 
Moja rodzina świetnie się spisuje - konkurs fotograficzny, Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków - złóż deklarację, Internetowe zapisy do Wydziału Komunikacji w Łęczycy, Trwa loteria 
szczepionkowa, Informacja w sprawie świadczenia 300+ Dobry start, Zwrot podatku akcyzowego - 
II  transza,  Wnioski  o  oszacowanie  szkód  spowodowanych  opadami.

Moja rodzina świetnie 
się spisuje - konkurs 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań - nie czekaj na ostatnią chwilę! 

Spisz się już teraz

- wywiadu telefonicznego przeprowadza-
nego przez rachmistrza spisowego, który 
wprowadza dane uzyskane od respon-
denta  do  formularza  spisowego,
- wywiadu bezpośredniego, przeprowadza-
nego przez rachmistrza spisowego przy 
pomocy urządzenia mobilnego wyposażo-
nego w oprogramowanie dedykowane do 
przeprowadzenia  spisu.

Jak ze spisem radzą sobie mieszkańcy 
naszej  gminy?

Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Dane od osób fizycznych objętych 
spisem powszechnym są zbierane 
metodą samospisu internetowego. 
Każdy mieszkaniec Polski jest zobowią-
zany samodzielnie przeprowadzić 
samospis, polegający na uzupełnieniu 
danych o respondencie, zamieszczo-
nych  w  formularzu  spisowym.

Na koniec lipca 2021 r. spisało się 46,20% 
mieszkańców  Gminy  Piątek.

W  s z c z e g ó l n i e  u z a s a d n i o n y c h  
przypadkach kiedy osoba objęta spisem 
powszechnym nie może dopełnić 
obowiązku samospisu przez Internet, dane 
są  zbierane  metodami:

Obydwie metody polegają na uzupełnieniu 
danych dotyczących osoby spisywanej w 
formularzu  spisowym.

Gminny Komisarz Spisowy apeluje do 
mieszkańców o jak najszybsze spełnienie 
obowiązku spisowego. Nie warto czekać 
na ostatnią chwilę. Obecnie w urucho-
mionym w Urzędzie Miejskim w Piątku 
Punkcie do samospisu nie ma kolejek i z 
pomocą pracowników Gminnego Biura 
Spisowego można spisać się w kilka minut. 
Szybkie przeprowadzenie samospisu 
umożliwia też udział w loterii spisowej, w 
której czeka wiele atrakcyjnych nagród – 
m.in.  samochody  osobowe. 

Zachęcamy Mieszkańców naszej gminy, 
którzy jeszcze nie dopełnili jeszcze 
obowiązku spisowego do skorzystanie z tej 
możliwości  spisu!

Urząd Miejski w Piątku informuje, że w 
poniedziałek 2 sierpnia do Piątku 
przyjedzie spisobus, w którym w godz. 
9:00-14:00  będzie  można  dokonać spisu.
W godzinach 9:00-11:00 spisobus będzie 
stacjonował na targowisku. Następnie od 
godziny 11:00 do 14:00 spisobus zaparkuje 
na Rynku (dawny postój TAXI).  Załogę 
spisobusa stanowić będą dwie osoby, 
uprawnione do przeprowadzenia wywiadów 
spisowych.  Przeprowadzanie spisu w 
spisobusie będzie realizowane z zacho-
waniem  wszystkich  zaleceń  sanitarnych.

Udział w Narodowym Spisie Powsze-
chnym Ludności i Mieszkań 2021 jest 
obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym wiąże się z nałożeniem 
kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 
ustawy  o  statystyce  publicznej.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że od 23 
czerwca br. rachmistrzowie spisowi 
rozpoczęli wywiady bezpośrednie. Rachmi-
strzowie skontaktują się z osobami, które nie 
spisały się samodzielnie przez Internet, nie 
spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły  
w  wywiadzie  telefonicznym. Udział w 
wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza 
jest  obowiązkowy. Każdy rachmistrz 
spisowy posiada identyfikator. W razie 
wątpliwości tożsamość rachmistrza można 
sprawdzić np. poprzez kontakt z infolinią 
spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja 
tożsamości  rachmistrza,

Wszystkie dane osobowe od momentu ich 
zebrania stają się danymi statystycznymi i 
objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby 
wykonujące prace spisowe są zobowiązane 
do  jej  przestrzegania.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie 
wywiązali się z obowiązku przekazania 
danych przez Internet, aby uczynili to, nie 
czekając na te le fon bądź wizytę  
rachmistrza. 

Uwaga!

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w 
terenie prowadzony jest przez rachmi-
strzów spisowych z zachowaniem 
standardowych zaleceń sanitarnych, 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i 
zaleceniami. 

Przypominamy! 
Spisać można się logując na stronie 
https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer  
infolinii  spisowej:  22  279  99  99.

Z okazji Narodowego Spisu Powszechnego 
2021 Urząd Statystyczny w Łodzi ogłasza 
konkurs fotograficzny „Moja rodzina świetnie 
się spisuje”. Jego głównym celem jest 
promowanie wiedzy na temat NSP 2021, a w 
s z c z e g ó l n o ś c i  s a m o s p i s u ,  j a k o  
obowiązkowej formy realizacji spisu. Daje 
także możliwość zaprezentowania talentu, 
kreatywności i pomysłowości. Zadaniem 
konkursowym jest wykonanie zdjęcia 
ilustrującego tytuł konkursu, czyli „Moja 
rodzina świetnie się spisuje”.Wykorzystaj 
swoją pasję do fotografii oraz kreatywne 
spojrzenie na otoczenie. Zapraszamy! 
Więcej informacji  na  www.gminapiatek.pl 
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Centralna Ewidencja 
Emisyjności 

Budynków - złóż 
deklarację

Internetowe zapisy do 
Wydziału Komunikacji 
Starostwa w Łęczycy

Trwa loteria 
szczepionkowa

Informacja w sprawie 
świadczenia 300+ 

„Dobry start”

Oferta dostępu do 
Internetu dla byłych 

beneficjentów projektu 
„Podłączeni-

Niewykluczeni”

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, 
że zapisy do Wydziału Komunikacji odbywają 
się przez pobranie biletu w biletomacie 
mieszczącym się w budynku Starostwa lub 
d r o g ą  i n t e r n e t o w ą  –  
https://bezkolejki.eu/spleczyca/Reservation 

Rejestrując wizytę internetowo należy 
dokonać wyboru celu wizyty (rejestracja 
pojazdu, odbiór dowodów rejestracyjnych, 
inne sprawy związane z rejestracją, prawa 
jazdy) i wypełnić formularz. System umożliwia 
również  podgląd  kolejki.

Firmy leasingowe będą obsługiwane po 
wcześniejszym  zapisaniu  się  przez  internet

- 3, 10, 17, 24 sierpnia 2021 r.

- 7, 14, 28 września 2021 r.

- 12, 19  października 2021 r.

- 2 i 11  listopada 2021 r.

Wnioski elektroniczne można składać 
w placówkach ZUS czynnych w poniedziałki 
w godzinach 8:00 - 18:00, wtorek - piątek w 
godzinach  8:00 - 15:00.

 

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na 
spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go 
dla Ciebie. Zapraszamy 31 sierpnia w godz. 
10:00-12:00 do Szkoły Podstawowej w Piątku 
(parter). Profil PUE ZUS możesz założyć też 
samodzielnie - informacje na ten temat na 
www.zus.pl  lub  telefonicznie  22  560  16  00.  

Informacja o dyżurach w ZUS w Łęczycy, 
które będą pełnione w związku z obsługą 
programu „Dobry start”  w godz.  9:00-11:00

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie 
Dobry start 300+ dla ucznia można złożyć 
tylko elektronicznie na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, poprzez 
bankowośc elektroniczną oraz na portalu 
empatia.mpips.gov.pl

Na spotkanie z koordynatorem ds. 300 + 
prosimy przygotować: adres e-mail, numer 
telefonu, numer rachunku bankowego,     
pesel dziecka, ewentualne orzeczenie 
dziecka o niepełnosprawności (jeśli dziecko 
ukończyło  20  lat).

W przypadku wygranej na numer telefonu 
komórkowego zostanie wysłane powiado-
mienie sms-em. Wiadomość sms zostanie 
także wysłana z PKO BP z kodem 
umożl iwiającym wypłatę nagrody z 
bankomatu. Pieniądze będzie można również 
wypłacić  w  oddziale PKO  BP.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w loterii, 
muszą się zapisać. Można to zrobić:
- dzwoniąc  na  bezpłatną  infolinię  989;

Przypominamy, że od 1 lipca trwa Loteria 
Narodowego Programu Szczepień. Można w 
niej wygrać nagrody pieniężne, auta i 
hulajnogi elektryczne. Uczestnicy muszą być 
pełnoletni i przejść kompletną procedurę 
szczepienia. Loteria jest realizowana przez 
Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek 
Skarbu Państwa. Uczestnicy muszą być 
pełnoletni oraz przejść kompletną procedurę 
szczepienia – albo być zaszczepionym 
dwoma dawkami, albo jedną, w zależności od 
producenta. Osoby, które się zarejestrują 
muszą wyrazić zgodę na udział w loterii do 30 
września.

- pójść  do  pobliskiego  punktu  szczepień.

- przez stronę internetową pacjent.gov.pl na 
swoim  IKP;

Każdy z uczestników loterii ma cztery szanse 
na wygraną. Jest kilka kategorii nagród: 
codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz  
nagroda  główna.

Losowanie finałowej nagrody nastąpi 
6 października; do wygrania będą dwie 
nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł oraz 
dwa  samochody  osobowe  Toyota  C-HR.

Jak przekazało biuro prasowe Totalizatora 
Sportowego, łączna pula nagród w loterii to 
ponad 22 mln 700 tys. zł – chodzi zarówno o 
nagrody  pieniężne,  jak  i  rzeczowe. 

Gorąco zachęcamy do szczepień i udziału w 
loterii!!!

- wysłać  sms o treści SzczepimySie na numer 
880-333-333

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy 
losowań oraz regulamin można znaleźć na 
www.gov.pl/szczepimysie/loteria.

W związku z zakończeniem realizacji przez 
Gminę Piątek projektu „Podłączeni-
Niewykluczeni” informujemy, że firma MPC 
Paweł Oleksiewicz (firma, która prowadziła  
serwis sprzętu i świadczyła dostęp do 
Internetu dla beneficjentów tego projektu) 
przygotowała oferty w zakresie usługi dostępu 
do Internetu. Oferty skierowana są nie tylko do 
byłych beneficjentów. Mogą z nich skorzystać 
także  inni  mieszkańcy  naszej  gminy.

Byli beneficjenci projektu, którzy chcieliby 
nadal korzystać z usługi dostępu do Internetu 
dostarczanego za pomocą wybudowanej w 
projekcie sieci po LTE, z dotychczasową 
prędkością mogą podpisać umowę z firmą 
MPC na abonament w cenie 19,99 zł brutto na 
12 miesięcy. Z innymi ofertami abonamentu 
dostępu do Internetu - LTE można zapoznać 
się  na  stronie  www.gminapiatek.pl

Szczegółowe informacje na temat możliwości 
skorzystania z ofert dostępu do Internetu firmy 
MPC - pod numerem telefonu  24  254  91  20.

Firma MPC oferuje również możliwości 
skorzystania z dostępu do Internetu po łączu 
światłowodowym. 

3) informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źródeł 
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich 
przeznaczeniu i wykorzystywanych w 
nich  paliwach;

5) adres  e-mail  (opcjonalnie).

2) adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło  spalania  paliw;

Deklaracje można składać: ...........
1) w formie elektronicznej przez 
Internet  – jest to najszybszy i 
najwygodniejszy sposób. Deklaracje 
składa się za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego CEEB. Składanie 
deklaracji jest wdrożone zgodnie z 
w y m a g a n i a m i  b e z p i e c z e ń s t w a ,  
korzystając w szczególności z Profilu 
Zaufanego lub dowodu osobistego z 
warstwą elektroniczną. Zachęcamy 
wszys tk ich  do  korzys tan ia  z  
elektronicznego sposobu składania 
deklaracji........................................
2) w formie papierowej - wypełniony 
dokument można wysłać listem albo 
złożyć osobiście we właściwym Urzędzie 
(zgodnie  z  lokalizacją  budynku).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji 
deklaracja  zawiera  takie  informacje  jak:

4) numer telefonu właściciela lub 
zarządcy  (opcjonalnie);

Urząd Miejski w Piątku przypomina, że 
od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub 
zarządca budynku jest zobowiązany 
złożyć deklarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla 
budynków, które już istnieją właściciel 
lub zarządca ma 12 miesięcy. Dla nowo 
powstałych budynków  termin  ten  
wynosi  14  dni.

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela 
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz 
adres miejsca  zamieszkania  lub  
siedziby;

 

Informujemy, że druki - formularze 
deklaracji dla budynków i lokali 
mieszkalnych oraz niemieszkalnych 
dostępne są w Urzędzie Miejskim w 
Piątku (sekretar iat  -  pok. nr 1 
i  pok.  nr  19)  oraz na stronie - 
www.gminapiatek.pl 

Urząd Miejski w Piątku formuje również, 
że wprowadzone są sankcje karne, które 
mogą być nakładane w przypadku 
niezłożenia w ustawowym terminie ww. 
deklaracji. Za brak złożenia deklaracji 
będzie  grozić  grzywna. 

Prawidłowość wprowadzonych danych 
zostanie poddana weryfikacji, np. przez 
komin ia rza  przeprowadza jącego 
przegląd komina, który potwierdzi to co 
zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o 
dodatkowe dane lub dokona  modyfikacji  
tych  istniejących  danych.



                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- w sobotę 3 lipca w dworku w Sułkowicach 
Pierwszych odbyło się kolejne spotkanie z 
cyklu „Muzyka i Sztuka w sercu Polski”.  W 
pięknych okolicznościach przyrody ucze-
stnicy spotkania wysłuchali  fenomenalnego 
wykonania koncertu f-moll F. Chopina i 
fantazji polskiej Ignacego Paderewskiego w 
wykonaniu Karola Radziwonowicza, któremu 
towarzyszył kwintet smyczkowy I SOLISTI di 
VARSAVIA.
- trwają prace przy budowie gazociągu na 
terenie naszej gminy. Trzecia nitka 
gazociągu dotarła do Pokrzywnicy. Dwie 
poprzednie doprowadzono do terenów 
inwestycyjnych oraz do osiedla Konar-
skiego.Czekamy obecnie na budowę stacji. 
Jeśli się ona rozpocznie będzie można 
składać wnioski o przyłącza do gospodarstw 
indywidualnych. 

- rozstrzygnięty został przetarg na 
wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 
gminnej łączącej Mysłówkę ze Śladkowem 
Rozlazłym. Wygrała firma PRD Kutno za 
kwotę 284 492,92 zł - znacznie poniżej 
kosztorysu inwestorskiego. Przypominamy, 
że Gmina Piątek na to zadanie pozyskała 
dotację  w  wysokości 58 410 zł  z Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Łodzi. 

- trwają prace projektowe oraz uzgodnienia 
w sprawie budowy nowego pasywnego 
budynku przedszkola. Rozstrzygnięty 
przetarg przeprowadzony był w formule 
„zaprojektuj  i  wybuduj”.  

- dobiegają końca uzgodnienia techniczne 
w sprawie remontu budynku mieszkalnego 
przy ulicy Pokrzywnej, który spłonął wiosną 
tego roku. Rozpoczęcie prac budowlanych 
przewidziano  na  sierpień  br.

- przy ulicy Literackiej zainstalowano 10 
nowych latarni ulicznych z lampami 
ledowymi. Koszt tego przedsięwzięcia 
wyniósł ok. 120 tys. zł. Prace zostały 
wykonane w ramach umowy kompleksowej 
zawartej  z  firmą  Energa  Oświetlenie.  

- realizacja projektu dotyczącego termomo-
dernizacji ośmiu budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy w chwili obecnej 
skupia się na pracach przy starej części 
budynku szkoły podstawowej w Czernikowie. 
Do tej pory wykonano prace termomoder-
nizacyjne na następujących obiektach: w 
Bielicach, Orenicach, Pokrzywnicy, Balko-
wie. W tym roku takim pracom poddana 
zostanie  jeszcze  hala  Pilawa  i ewentualnie 
budynek  w  Konarzewie.

- w ramach  realizacji projektu PARTY-
CYPACJA W PLANOWANIU PRZE-
STRZENNYM – II EDYCJA dofinan-
sowanego w ramach Programu Opera-
cyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020", współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
prowadzone są prace nad f i lmem 
promującym gminę Piątek. Premiera filmu w 
sierpniu. Podczas realizacji tego projektu 
opracowana została też identyfikacja 
wizualna logotypu na cele prowadzenia w 
przyszłości różnych działań i zadań 
konsultacyjnych dotyczących dokumentów 
planistycznych.

Wniosek o Dowód - 
nie przez Internet

Apel do hodowców 
trzody chlewnej

Wnioski o oszacowanie 
szkód spowodowanych 

nawalnymi opadami 

Zwrot podatku 
akcyzowego dla 

rolników – II transza

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Piątku, pokój nr. 19 (I piętro) od 26 lipca 
2021 r.  do  4  sierpnia  2021 r.
Informacja dotyczy rolników, których 
uprawy zostały zniszczone w wyniku 
nawalnych deszczy w dniach 12,14 i 15 
lipca  2021 r.
Z a i s t n i e n i e  d e s z c z u  n a w a l n e g o  
(szacowanie strat) uzależnione jest od 
potwierdzenia powyższego zjawiska przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o 
co  równolegle  wystąpił  Burmistrz  Piątku.

Burmistrz Piątku informuje rolników o 
możliwości składania wniosków związanych 
z szacowaniem szkód w gospodarstwach 
rolnych dotyczących niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych na terenie gminy Piątek.

Formularze wniosków dostępne są również 
w Urzędzie Miejskim w Piątku oraz na stronie 
internetowej  www.gminapiatek.pl

Komplet dokumentów do złożenia wniosku 
można pobrać ze strony Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-
lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych

100,00 zł x ilość  ha  użytków  rolnych
oraz

Pieniądze  wypłacane  będą  w  terminie: 
1 – 29 października 2021 przelewem na 
rachunek  bankowy  podany  we  wniosku.

W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 
31 sierpnia 2021 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 
2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego  na  2021 r.

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych 
jednostek  przeliczeniowych  bydła

Przypominamy, że podczas wizyty w 
Urzędzie Miejskim w Piątku obowiązuje 
zasłanianie ust i nosa maseczką oraz 
dezynfekcja  rąk. Automat do dezynfekcji 
rąk ustawiony jest przy wejściu do Urzędu. 
Dostępne są również jednorazowe 
maseczki.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinien 
zbierać  faktury  VAT.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

Formularze wniosków wraz z załącznikami 
dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piątku 
pokój nr 16 oraz na stronie internetowej 
www.gminapiatek.pl 

Szanowni  hodowcy  trzody!

- wyłóżcie maty nasączone środkiem 
dezynfekcyjnym przed wjazdami i  
wyjazdami z gospodarstw oraz przed 
wejściami do pomieszczeń, w których 
utrzymywane  są  świnie.

- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed 
dostępem  zwierząt  wolno  żyjących,

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się 
wirusa są zarażone dziki. Niestety 
przyczyną bywa też człowiek i dlatego 
przypominamy o podstawowych zasadach 
postępowania. Prosimy o bezwzględne 
przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła 
pochodzenia,

- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający 
kontakt  z  dzikami,

Przypominamy też, że za brak stosowania 
zasad bioasekuracji będą nakładane kary 
administracyjne.

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie 
jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo 
szkodliwy dla gospodarki i niebezpie-
czny  dla  Waszych  gospodarstw.

Jednocześnie informujemy, że w terminie, 
który będzie ogłoszony w komunikacie 
określającym dzień wdrożenia rozwiązań 
technicznych umożliwiających wydawanie 
dowodu osobistego zawierającego odciski 
palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z 
dnia 8 lipca 2021 r.  zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy o dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw, usługa 
składania wniosków o wydanie dowodu 
osobistego przez internet dla dziecka do 12 
roku  życia  zostanie  uruchomiona.

W związku z informacją  Dyrektora 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji uprzejmie informujemy, że z 
dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 
ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej 
ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku 
w formie dokumentu elektronicznego było 
możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym 
terminie usługi składania wniosków o 
wydanie dowodu osobistego przez internet, 
zarówno dla osoby dorosłej jak i 
dziecka/podopiecznego, zostały wyłączo-
ne. Stosowna informacja w tym zakresie 
została zamieszczona w serwisie 
www.gov.pl na stronie zawierającej 
informacje  „Uzyskaj  dowód  osobisty”.

https://audiovisual.ec.europa.eu/
en/video/I-207363?lg=PL 

Film  dostępny  na  stronie:

GOPS w Piątku zaprasza do 
obejrzenia materiału filmowego 

w ramach kampanii 
uświadamiającej pracownikom 

sezonowym  zakres 
przysługujących im praw.

Materiał  został  udostępniony 
przez  PUP  w  Łęczycy.
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na terenie Gminy Piątek w roku 2021

Harmonogram odbioru odpadów

- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2021 r.

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:

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.07.2021 r. do 
31.12.2021 r.

Odpady selektywne (żółte worki):       
4.08,   13.10,   2.12

- za  miesiąc  październik - do 29.10.2021 r.
- za  miesiąc  wrzesień - do 30.09.2021 r.

Odpady selektywne (zielone worki):  
1.09,   8.12
Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się sprzed 
posesji   w  dniu  15 /11 /2021.

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2020 r.
Wysokość stawki za odbiór odpadów 
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.

Odpady komunalne: 5.08, 19.08,  2.09,  
16.09,  30.09,  14.10,  28.10,  25.11,  23.12

- za  miesiąc listopad - do 30.11.2021 r.   

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

Lokalizacja  pojemników:

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 ).

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,

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na 
szkło zbierane u źródła.  Właściciele 
nieruchomości mogą samodzielnie 
dostarczać szkło (również plastik) do 
punktów gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – BOK
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

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

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.

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.:
- ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

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.

Gmina Piątek BLISKO 
Mieszkańców

- umożliwia subskrypcję nadawców w wielu 
lokalizacjach

Jakie informacje są przesyłane na telefony:

Usługa jest świadczona przez AMM Systems 
Sp. z o.o. (dawniej SISMS Sp. z o.o.) na rzecz 
użytkownika na podstawie umowy zawartej z 
Gminą Piątek. Regulamin usługi jest dostępny 
na stronie  www.sisms.pl/regulaminy.

- imprezy  kulturalne  i  sportowe

Jak korzystać z aplikacji BLISKO?

-  istotne  utrudnienia  i  awarie

- przypomnienia o opłatach lokalnych i 
podatkach

- z listy nadawców należy wybrać: Gmina 
Piątek

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, w 
której można znaleźć nie tylko nasze serwisy, 
ale również zamówić powiadomienia od 
innych nadawców np. „Policji”, „Wyłączenia 
Prądu”. Aplikacja dostarcza pełne komunikaty 
z multimediami, a o nowej wiadomości 
powiadamia podobnie jak SMS. Wymaga 
dostępu do Internetu, ale jest tak 
zaprojektowana, że ma znikomy pobór 
danych. 
Warto  być  BLISKO:

-  zagrożenia  i  niebezpieczeństwa

- nadchodzące  wydarzenia

- po uruchomieniu, w wyszukiwarce aplikacji 
trzeba  wpisać  miejscowość:  Piątek

Od miesiąca, tj. od 1 lipca 2021 r.  funkcjonuje 
uruchomiony przez Urząd Miejski w Piątku 
system mobilnej komunikacji z mieszkańcami 
poprzez aplikację BLISKO. Za pomocą 
sprawdzonego w setkach samorządów 
systemu SISMS, na bieżąco informujemy 
mieszkańców o najważniejszych wydarze-
niach bezpośrednio na telefon. System dla 
użytkowników jest bezpłatny i restrykcyjnie 
przestrzega zasad wymaganych przez  
RODO.

- należy pobrać na smartfona i zainstalować 
aplikację BLISKO (w zależności od systemu 
telefonu aplikacja dostępna jest na: App Store, 
Google  Play,  Windows  Store)

- zamówić powiadomienia – zaznaczyć z 
jakich serwisów chcemy otrzymywać 
informacje.

- aktualne  sprawy  dotyczące  mieszkańców

- aplikacja  jest  łatwa  i  wygodna  w obsłudze
- bez  reklam  i  spamu
- dostarcza informacje tylko z zaznaczonych 
serwisów

- nie  pobiera  danych  od  użytkowników
- jest  bezpłatna

Uruchomienie/aktywacja aplikacji i zape-
wnienie jej funkcjonowania dla mieszkańców 
Gminy Piątek odbywa się w ramach  realizacji 
II etapu konsultacji projektu PARTYCYPACJA 
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – II 
EDYCJA dofinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społe-
cznego. 
Przez pierwszy miesiąc od uruchomienia 
aplikacji ma ona w naszej gminie ponad 200 
użytkowników.  Bądź na bieżąco - pobierz 
aplikację  BLISKO!

Poziom zaszczepienia mieszkańców
Trwają szczepienia przeciw Covid-19. 
Na dzień 30.07.2021 r. spośród 5 892 

mieszkańców Gminy Piątek 
– 2 300 osób, czyli 39,0% 

jest w pełni zaszczepionych. 
Przynajmniej jedną dawkę szczepionki 

przyjęło – 2 551 osób.

 Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie 
serdecznie zaprasza na wydarzenie w 
ramach realizacji zadania publicznego 

„Zdrowie cenię ponad wszystko”, 
mającego na celu przeciwdziałanie 

COVID-19. Odbędzie się ono 
21 sierpnia, godz. 17:00, Konarzew 40A 

(Mini-amfiteatr).  Będzie prelekcja na 
temat zagrożeń i skutków związanych z 

COVID. Spotkanie uświetni występ 
iluzjonisty. Zapraszamy!!!
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