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Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pełnoletnich, Nowe stawki podatku od nieruchomości 
i podatku rolnego na rok 2022, Korekty w budżecie, czyli z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w 
Piątku, Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Piątek w roku 2022, Od 1 stycznia 
wnioski  na  500+  przyjmuje  ZUS,  List  do  Mikołaja.

Z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piątku Balonik życzeń 
przeleciał 90 kmW poniedziałek, 29 listopada odbyła się 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Piątku. Po 
zatwierdzeniu porządku obrad i protokołu z 
XXXIV sesji radni wysłuchali sprawozdania 
Burmistrza z wykonania uchwał Rady oraz 
pracy w okresie międzysesyjnym. Burmistrz 
mówił m.in. o: rozliczani wniosków na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków,  
realizacji przebudowy ulicy Nowy Świat, 
remoncie drogi gminnej Czerników - 
Mysłówka-Śladków Rozlazły, zakupie 
działki w celu poszerzenia skrzyżowania ulic 
Kutnowskiej, Polnej i Bitwy nad Bzurą, 
termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej, trwającym remoncie budynku 
mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej,  
budowie pasywnego budynku przedszkola 
w Piątku, dofinansowaniu na zakup 
samochodu dla OSP oraz otrzymaniu 
dotacji w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład na modernizację stadionu 
miejskiego wraz z rozbudową kompleksu 
sportowego Orlik i rewitalizację parku 
miejskiego w wysokości 4 450 000,00 zł, 
otrzymaniu promesy na 1,8 mln zł w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład na remont i 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, konkursie 
„Rosnąca odporność”, w którym gmina 
Piątek za osiągnięcie najwyższego wzrostu 
poziomu zaszczepienia w okresie (1.08-
31.10) otrzyma 1 mln zł., (w tym miejscu 
Burm is t r z  podz iękowa ł  wszys tk im  
mieszkańcom, którzy się zaszczepili), 
przetargu na odbiór odpadów komunalnych 
oraz dostarczaniem energii elektrycznej do 
ob iek tów i  oświe t len ia  u l i cznego,  
zakończeniu prac związanych z realizacją 
grantów sołeckich oraz montażem nowych 
urządzeń na placu zabaw przy ośrodku 
zdrowia.                                        cd. na str. 2  

To wyjątkowa historia, w której dziecięca 
ważna sprawa nie została zbagate-
lizowana przez dorosłych. Lena z 
Kopyści w gminie Łask z okazji 
dziewiątych urodzin wypuściła balon z 
prośbą o kontakt. Balon przeleciał 90 km i 
wylądował w Krzyszkowicach, nieopodal 
geometrycznego środka Polski w Piątku. 
Znalazł go myśliwy i spełnił dziecięce 
marzenie. 

Znalazca balonu z l istem sprawą 
zainteresował Urząd Miejski w Piątku, a 
Burmistrz bez wahania napisał do Lenki list i 
zaprosił ją na zwiedzanie geometrycznego 
środka  Polski.

Z telewizyjnego reportażu poświęconego 
temu n iecodziennemu wydarzeniu 
(wyemitowanym m.in. w TVP3 Łódź i 
Teleexpresie) oraz listu do Burmistrza 
Piątku wiemy, że Lenka jest bardzo 
zadowolona z perypetii swojego urodzi-
nowego balonika. Nie może się już 
doczekać wakacji i wizyty w Piątku, na którą 
zaprosił  ją  Burmistrz.  

Lenka tuż po swoich dziewiątych urodzinach 
wpadła na pomysł puszczenia w świat 
balona ze specjalnym życzeniem, by osoba, 
która go znajdzie po prostu do niej 
zadzwoniła. Balon doleciał do Krzyszkowic 
w gminie Piątek. Wędrował blisko dziewięć 
dni i pokonał trasę 90 km. Myśliwy, który go 
znalazł myślał, że to śmieci. Jednak po 
przeczytaniu kartki wiedział, że ma szansę 
spełnić  dziecięce  marzenie.

Historia ta pokazuje, że warto mieć 
marzenia, bo nawet te wydawałoby się 
nierealne, przy odrobinie dobrych chęci 
mają  szansę  się  spełnić.

- Bardzo chętnie będziemy gościć Lenkę z 
rodz icami .  Pokażemy je j  P ią tek ,  
geometryczny środek Polsk i  i  te  
ciekawostki, które mamy. Przygotowujemy 
także kolejną porcję gadżetów - mówi 
Krzysztof   Lisiecki,  Burmistrz  Piątku.

Drodzy Mieszkańcy, 
Goście i Przyjaciele

Gminy Piątek! 

Krzysztof Lisiecki - Burmistrz Piątku,
Daniel Gorący - Przewodniczący 

Rady Miejskiej z radnymi,
Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy 

z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Piątku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wam życzenia

zdrowia, radości i optymizmu.
Życzymy Państwu pięknych 

i rodzinnych Świąt
oraz wszystkiego co najlepsze 

w Nowym 2022 Roku  
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Z XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Piątku
                  cd ze str. 1

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie
dla pełnoletnich

Nowe stawki podatku 
od nieruchomości 
i podatku rolnego 

na rok 2022W dniu 23 listopada 2021 roku weszła w 
życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dn. 27 sierpnia 2021 r. w sprawie 
metody zapobiegania grypie sezonowej w 
sezonie 2021/2022 (Dz. U. 1581 z późn. 
zm.). Nowelizacja przewiduje możliwość 
bezpłatnego szczepienia osób pełnoletnich 
w oparciu o dotychczasową organizację 
szczepień  u  osób  uprawnionych.
Z bezpłatnych szczepień mogą sko-
rzystać wszystkie osoby pełnoletnie, 
które najpóźniej w dniu szczepienia 
ukończyły 18 lat. Do zaszczepienia nie 
potrzeba recepty ani skierowania, wystarczy 
kwalifikacja lekarza w punkcie szczepień. 
Można jednocześnie szczepić się przeciw 
grypie i przeciw COVID-19. Pracodawcy 
oraz osoby prowadzące przedszkole, szkołę 
lub dom pomocy społecznej mogą umówić 
się z punktem na organizację szczepień 
pracowników, studentów lub podopiecznych. 
W województwie łódzkim na dzień 3 grudnia 
br. funkcjonuje 258 punktów szczepień na 
grypę. Na bieżąco aktualizowana lista 
placówek wykonujących szczepienia 
znajduje  się  na  stronie:

Podstawowym zadaniem szczepionki 
przeciwko grypie jest wzmocnienie 
odporności na zakażenie wirusem grypy. 
Szczepienia są skuteczną metodą 
zapobiegania zachorowaniom na tę chorobę 
oraz powikłaniom i zgonom. Nabycie 
odporności następuje po ok. dwóch 
tygodniach od zaszczepienia i utrzymuje się 
6-12  miesięcy.

Punkty szczepień mogą zamawiać 
szczepionki przeciwko grypie w Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), 
która następnie dostarczy do nich dawki. W 
tym roku do Polski trafi łącznie 5 milionów 
dawek szczepionki. Szczepienia będą 
wykonywane do wyczerpania rezerwy lub do 
31  marca  2022  roku.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepieni
a-na-grype.

Przypominamy, że obrady sesji Rady 
Miejskiej w piątku są transmitowane on-
line. Linki do archiwum obrad dostępne są 
na stronach: www.gminapiatek.pl oraz 
www.bip.ugpiatek.pl  

- uchwalenia zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania           
przestrzennego Gminy Piątek - uchwała 
podjęta  jednogłośnie,
- określenia zasad przyznawania i 
wysokości diet przysługującym radnym 
Rady Miejskiej w Piątku za udział w 
pracach organu samorządowego oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowej - 
uchwała podjęta stosunkiem głosów: 6 - 
za, 5 przeciw, 3 - wstrzymało się od głosu

- prośba o wyrównanie drogi w miejsco-
wości Orenice. Mieszkańcy skarżą się, że 
mają problemy z przejazdem - Burmistrz 
odpowiedział, że postara się skierować 
równiarkę w najbliższym czasie aby 
wyrównać  drogę  w  Orenicach.

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 
- uchwała  podjęta  jednogłośnie,

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

Obrady zakończyła dyskusja na tematy 
dotyczące  bieżących  spraw  gminy. 
Burmistrz poprosił radnych o przygo-
towanie zadań, które moglibyśmy złożyć 
do najbliższego  naboru  Polskiego  Ładu.

- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
Piątku - uchwała podjęta stosunkiem 
głosów: 11 - za, 3 - wstrzymało się od 
głosu.
Interpelacje  i  zapytania  radnych:

- uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Piątek z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

Kolejnym punktem obrad XXXV sesji 
Rady Miejskiej w Piątku było przesta-
wienie przez przewodniczącą komisji 
rewizyjnej protokołu z posiedzenia tej 
komisji. 

Rada Miejska w Piątku uchwaliła nowe 
stawki na podatek od nieruchomości i 
podatek rolny, które będę obowiązywać od 
1  stycznia  2022  roku.

1)  od  gruntów: 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 
1  ha  powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 
powierzchni, 

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i  budynków -  0,93 zł  od  1 m2  powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje przezna-
czenie 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 3,40 zł od 
1  m2  powierzchni; 
2) od  budynków  lub  ich  części: 
a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powie-
rzchni  użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 19,34 zł od 1 m2 
powierzchni  użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń - 
4,80  od  1  m2  powierzchni  użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na 
p rowadzen ie  odp ła tne j  s ta tu towe j  
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 4,01 zł od 
1 m2 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.
Cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego w Gminie Piątek na rok 2022 została 
ustalona  na  52  zł  za  1 q.
Stawki  podatku  rolnego  na  2022 r.
130,00 zł - w przypadku powierzchni użytków 
rolnych stanowiących gospodarstwo  rolne; 

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym - 12,04 zł od 
1  m2  powierzchni  użytkowej, 

260,00 zł - w przypadku powierzchni użytków 
rolnych niestanowiących gospodarstwa  
rolnego.



 przez Gminę Piątek
                 Expresem   
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- w piątek, 26 listopada Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku 
przekazała przeszło dwadzieścia worków 
pełnych plastikowych korków i nakrętek dla 
podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla 
Dzieci „Łupkowa”. Pomysłodawcą i koordy-
natorem akcji jest nauczycielka - p. Wanda 
Grabarek. 
- w sobotę, 27 listopada uczeń klasy VIII 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w 
Czernikowie Kacper Kita reprezentował 
szkołę podczas Przeglądu Pieśni i Piosenki 
Pat r io tyczne j  „L is topadowa Duma”  
organizowanym przez Fundację Życie. 
Celem konkursu było propagowanie postaw 
patriotycznych. Kacper jak zwykle oczarował 
jury i tym samym zajął I miejsce. Uroczysta 
Gala i wręczenie nagród odbyło się a Łódzkim 
Domu Kultury. Opiekunem Kacpra była 
p.  Ewelina  Kucharska.
- w piątek, 17 grudnia w Urzędzie Miejskim w 
Piątku odbyły się spotkania z mieszkańcami 
ulicy Bitwy nad Bzurą (godz.  17:00) i Polnej 
(godz. 18.30) oraz właścicielami działek 
dotyczące przebudowy części w/w ulic.  
Mieszkańcy i właściciele działek w zdecydo-
wanej większości zaakceptowali wniosek o 
przystąpieniu do wykonania projektu na 
przebudowę ulic. Projekt zakłada posze-
rzenie pasa drogowego do 5 metrów (Gmina 
jest właścicielem pasa drogowego o 
szerokości 3 metrów) i  wykonanie  
nawierzchni  z  kostki  brukowej.   
- Urząd Miejski w Piątku przypomina 
właścicielom nieruchomości o obowiązku 
odśnieżania chodników przy  posesjach. 
Obowiązek ten dotyczy również posypywania 
p iask iem chodn ików w przypadku 
oblodzenia. 

- w Urzędzie Miejskim w Piątku zawarto 
umowy na odśnieżanie dróg gminnych. Teren 
Gminy został podzielony na poszczególne 
sektory, w których za zimowe utrzymanie 
dróg odpowiedzialne będą te same osoby co 
w minionym roku. Mapa zimowego 
utrzymania dróg gminnych dostępna jest na 
stronie  www.gminapiatek.pl w dziale 
Aktualności. 

- w związku z czasowym ograniczeniem 
funkcjonowania szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych zgodnie z  § 2 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z 
dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 2301)   w dniach od 
20 grudnia 2021 r. do 07 stycznia grudnia 
2022 r. autobusy dowożące dzieci do 
placówek wychowania przedszkolnego będą 
kursowały jedynie wg. rozkładu jazdy 
przeds tawionego m. in .  na  s t ron ie   
www.gminapiatek.pl/aktualności 
- w związku z ograniczoną ilością dostaw 
szlaki na drogi gminne w ostatnim czasie 
udało się naprawić tylko drogi w Piekarach i 
Michałówce. Inne drogi zostały wyrównane 
przy pomocy równiarki (Orenice, ul. Polna).
Pozostałe drogi niestety muszą poczekać na 
dostawy  szlaki. 

Przypominamy o szczepieniach przeciw 
COVID-19

- droga powiatowa przez Pokrzywnicę w 
kierunku Czernikowa, szczególnie na 
wysokości numerów od 1 do 5 ma 
popękane pobocze, które coraz bardziej 
zagraża bezpieczeństwu ruchu. Natężenie 
ruchu na tej drodze jest coraz większe , co 
niestety przyśpiesza i pogłębia te 
popękania - Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych został poinformowany o 
konieczności naprawy drogi tej powiatowej. 
Naprawa  będzie  przeprowadzona.

Interpelacje  i  zapytania  radnych:

- dokonania zmian w budżecie Gminy 
Piątek na rok 2021 - uchwała podjęta 
jednogłośnie,

Następnie radny Tomasz Kucharczyk 
przedstawił sprawozdanie z posiedzenia 
komisji oświaty, zdrowia, kultury i sportu.

- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 
2021-2032 - uchwała podjęta jednogłośnie

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
oraz odstąpienia od przetargowego 
trybu jej zawarcia - uchwała podjęta 
jednogłośnie.

- czy powiat składał wnioski na drogi na 
terenie naszej  gminy? Prośba o 
wprowadzenie do wniosku nakładki na 
drogę w miejscowości Boguszyce - powiat 
składał wnioski na remonty dróg 
powiatowych w ramach Rządowego 
Funduszu  Polski  Ład. 

- prośba o naprawę drogi w miejscowości 
Dunaj - drogi gminne są utwardzane 
gruzem (na terenie ZGKiM pracuje 
kruszarka, która dostarcza materiału), drogi 
będą sukcesywnie naprawiane.

- co z projektem na boisko przy Szkole 
Podstawowej w Czernikowie? Prośba o 
wprowadzenie do projektu na przyszły rok -  
pismo odnośnie budowy boiska przy Szkole 
Podstawowej w Czernikowie wpłynęło do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Piątku. Jeżeli radni zdecydują się na 
budowę boiska wtedy w budżecie gminy 
zostaną  zabezpieczone środki na to 
zadanie.

- czy Gminny Ośrodek Kultury w Piątku 
zorganizuje półkolonie w czasie ferii 
zimowych wzorem innych gmin z powiatu 
łęczyckiego -  w sprawie zorganizowania 
półkolonii w czasie ferii zimowych Burmistrz 
będzie rozmawiał z dyrektorem Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Piątku.

Burmistrz po raz kolejny informuję, że w  
Piątku funkcjonują dwa punkty oferujące 
bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-
19, do  których  serdecznie  zachęca 
wszystkich  mieszkańców.
Punkty szczepień przeciw COVID-19 w 
Piątku:
– apteka przy ulicy Stodolnianej 6 – 
rejestracja osobista  lub  telefoniczna –  

– NZOZ Sanitas – Stodolniana 6 – zapisy 
osobiście  lub  telefonicznie –  24  722  10  
05.

24  722  11  33

Szanowni Państwo! Dołóżmy wszelkich 
starań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
się pandemii. Jak sytuacja będzie się 
rozwijała zależy  w  głównej  mierze  od  
nas  samych.

Korekty w budżecie, czyli z obrad XXXVI sesji 
Rady Miejskiej w Piątku

Pan doktor G. Banasiak poinformował, że 
w NZOZ „ALAMED” zatrudnionych jest 
dwóch lekarzy i pielęgniarka, a przycho-
dnia jest czynna w godzinach od 8:00 do 
18:00. Od godz. 8:00 do 16:00 są 
wyznaczane wizyty dla pacjentów, każdy z 
lekarzy ma swój harmonogram, który 
dostępny jest w placówce. Przeprowa-
dzane kontrole w NZOZ „ALAMED” nie 
wykazały  uchybień  i  nieprawidłowości. 

W środę 8 grudnia radni Rady Miejskiej w 
Piątku zebrali się na XXXVI sesji. Po 
przyjęciu porządku obrad i protokołu z 
XXXV sesji głos zabrała zaproszona na 
obrady kierownik NZOZ Sanitas - Anna 
U r b a n e k - G r o c h a l a .  P a n i  d o k t o r  
poinformowała o  zasadach funkcjono-
wania ośrodka w reżimie sanitarnym - 
teleporadach, bilansach, szczepieniach 
itp. Pani doktor poinformowała, że pacjenci 
przyjmowani są co 15 minut. Dziennie 
przyjmowanych jest od 60 do 100 
pacjentów. Pani doktor powiedziała 
również, że porady telefoniczne, 
wypisywanie elektronicznych recept 
zajmuje około 2 godzin dziennie. Dyżury 
lekarzy odbywają się codziennie w 
godzinach od 8:00 do 16:00, a od września 
2021 roku zatrudniony jest lekarz pediatra, 
który przyjmuje w godzinach popołu-
dniowych. Pani doktor zaapelowała, też 
żeby pacjenci chcący zapisać  się na 
szczepienie i po przedłużenie recept 
dzwonili  po  godzinie  15:00. 

Następnie informacje o wykonaniu uchwał 
rady oraz pracy w okresie między sesjami 
przedstawił Burmistrz Piątku. Poinformo-
wał Radę m.in. o: zakupie działki na 
poszerzenie drogi przy wjeździe na ulicę 
Polną i Bitwy nad Bzurą, termomo-
dernizacji  budynków użyteczności 
publicznej (montaż paneli fotowoltaicznych 
i pomp ciepła), remoncie budynku przy ul. 
Pokrzywnej, budowie pasywnego budynku 
przedszkola, wyremontowaniu budynku 
punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji

Pani doktor Anna Urbanek-Grochala i Pan 
doktor Grzegorz Banasiak poinformowali, 
że wszyscy pracownicy ośrodków zdrowia 
są  zaszczepieni.

Informacje na temat funkcjonowania NZOZ 
Alamed przedstawił kierownik placówki - 
Grzegorz Banasiak.  Pan doktor zwrócił 
szczególną uwagę na konieczność 
zachowania reżimu sanitarnego ze 
względu na bezpieczeństwo pacjentów i 
pracowników. 
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Harmonogram odbioru odpadów na terenie 
Gminy Piątek w roku 2022

List do Mikołaja
List do Mikołaja to akcja prowadzona przez 
asystenta rodziny Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piątku. W ramach 
swojego działania asystent rodziny wraz z 
dziećmi z rodzin objętych jego wsparciem 
pisali w październiku 2021r. listy do Mikołaja. 
Dzięki zaangażowaniu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Piątku i dwóch anonimowych darczyńców 
udało się zorganizować paczki mikołajkowe 
dla 9 dzieci objętych wsparciem asystenta 
rodziny. 
Wszystkim osobom zaangażowanych w 
działanie w imieniu GOPS w Piątku 
serdecznie  dziękujemy.

- za  miesiąc  kwiecień - do 30.04.2022 r.

- za  miesiąc listopad - do 30.11.2022 r.   

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

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.01.2022 r. do 
31.12.2022 r.

97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:
- za miesiąc styczeń - do 31.01.2022

- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2022 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 

- za  miesiąc  luty - do 28.02.2022 r.
- za  miesiąc  marzec - do 31.03.2022 r.

- za  miesiąc  maj - do 31.05.2022 r.

- za miesiąc  lipiec - do 30.07.2022 r.

- za  miesiąc  wrzesień - do 30.09.2022 r.

- za  miesiąc  czerwiec - do 30.06.2022 r.

- za  miesiąc  październik - do 29.10.2022 r.

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2022 r.

Odpady zielone (brązowe worki): 20.01, 
17.02,  17.03,  14.04,  28.04,  12.05,  
26.05, 9.06, 23.06, 7.07, 21.07, 4.08, 
18.08,  1.09,  15.09,  29.09,  13.10,  27.10,  
24.11,  22.12

Odpady selektywne (żółte worki):  4.01, 
3.02, 3.03, 31.03, 29.04, 27.05, 23.06, 
20.07,  25.08,  21.09,  20.10,  14.11,  15.12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się sprzed 
posesji   w  dniu  17  listopada  2022.

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, 

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzin-
nej:  co  tydzień  w  każdy  piątek 

Odpady selektywne (zielone worki): 
5.01,  4.02,  4.03, 1.04, 25.04, 30.05, 
24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 21.10, 16.11, 
16.12

Odpady komunalne:  20.01, 17.02, 17.03, 
14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06, 23.06, 
7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 
29.09,  13.10,  27.10,  24.11,  22.12

Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

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!!!

- Pre-Zero ul. Łąkoszyńska 127, Kutno

Reklamacje o braku odbioru odpadów 
przez firmę PreZero Service Centrum 
zgodn ie  z  w /w harmonogramem 
zainteresowani przekazują telefonicznie  
następnego dnia od terminu ustalo-
nego  w  harmonogramie  do :

Lokalizacja  pojemników:

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: 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.

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, 
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.

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.

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

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.

Od 1 stycznia 2022 
wnioski na 500+ 
przyjmuje ZUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piątku informuje, że od dn. 01.01.2022r. 
Zak ład  Ubezp ieczeń Spo łecznych  
stopniowo przejmie wypłatę świadczeń 
wychowawczych tzw. 500+. Od 1 stycznia 
2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o 
nowe świadczenia tylko w   formie  
elektronicznej.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie 
uprawnień do świadczenia wychowawczego 
oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Kolejna zmiana 
dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. 
Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą 
wypłacane tylko bezgotówkowo na 
wskazany przez wnioskodawcę numer 
rachunku  bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu 
prowadzenia postępowań w sprawie 
świadczenia wychowawczego - pisma, 
informacje i decyzje będą przekazywane w 
formie elektronicznej za pośrednictwem 
PUE ZUS.

Stopniowe przejęcie realizacji programu 
Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że 
gminy będą kontynuowały wypłaty 
świadczeń do końca okresu, na jaki 
zostały przyznane, czyli do końca maja 
2022 r. 


