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Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocy, 

zdrowia, rodzinnej świątecznej atmosfery,  

pomyślności na każdy dzień oraz samych  

sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym  

 

życzą: 

 

Wójt Gminy Rokiciny - Jerzy Rebzda 

z pracownikami Urzędu Gminy 

oraz 

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Piekarski 

z Radnymi 

Dwóch reprezentantów naszej gminy - Krystian Benec i Aleksandra Czajkowska pojedzie na powiatowy etap Ogólnopolskie-

go Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, którego celem jest  popularyzowanie przepi-

sów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony p-poż. (Czytaj str. 6) 

Otrzymaj dofinansowanie 

Jeżeli Twoje miesięczne docho-

dy nie przekraczają 2100 zł  

w gospodarstwie jednoosobo-

wym, bądź 1500 zł w gospodar-

stwie wieloosobowym należy Ci 

się dodatek osłonowy z Rządo-

wej Tarczy Antyinflacyjnej  

w wysokości minimum 400 zł  

a maksymalnie 1437,50 zł. 

Możesz otrzymać także dotację 

na wymianę źródła ciepła z Pro-

gramu Czyste Powietrze, a pra-

cownicy Urzędu Gminy w Roki-

cinach pomogą Ci w sporządze-

niu wniosku. 

(Czytaj str. 9) 
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Inwestycje i finansowanie zewnętrzne 

Remont ul. Północnej w Łaznowskiej Woli 

Gmina Rokiciny otrzymała dofinansowanie w ramach Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont 

drogi gminnej NR106258E ul. Północnej w miejscowości 

Łaznowska Wola”. Długość drogi to 1,2 km.  

Remont drogi obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na 

jezdni, odtworzenie obustronnych poboczy, wykonanie od-

mulenia i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych 

celem prawidłowego odwodnienia drogi oraz zamontowa-

nie bariery ochronnej na przepuście rowu melioracyjnego 

przebiegającego pod drogą. Kwota dofinansowania wynosi  

633 379,00 zł. 

Remont tej drogi wpłynie niewątpliwie na zwiększenie po-

tencjału społeczno-gospodarczego gminy oraz poprawę 

jakości życia mieszkańców, szczególnie tych mieszkających 

przy tej drodze jak i przejeżdżających tą drogą. 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków  

Dla realizacji zadania „Budowa i przebudowa sieci wodocią-

gowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Rokiciny” pozyskano dofinansowanie w for-

mie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW. 

Ogólna wartość zadania: 3.014.853,43 zł netto 
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 787.420,00 zł 

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 337.465,00 zł 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociągo-

wej w miejscowości Popielawy, budowa spinki wodociągo-

wej Łaznów-Popielawy oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Eminów. 

W Popielawach planowana jest przebudowa sieci wodocią-

gowej wraz z przyłączami o łącznej długości 4,28 km. Szcze-

gółowy zakres prac obejmuje: przebudowę sieci wodociągo-

wej, wykonanie hydrantów p.poż., wykonanie zasuw wodo-

ciągowych oraz wykonanie przyłączy w ilości 116 szt. Sieć 

wodociągowa ułożona zostanie metodą bezwykopową  

w technologii przewiertu sterowanego oraz metodą wyko-

pów otwartych. Po ukończeniu tej inwestycji cała miejsco-

wość Popielawy będzie miała dostęp do sieci wodociągowej 

z rur PE. W miejscowości Eminów wybudowane zostaną 

dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków na działkach  

nr 99 i 141/3. Do tej pory użytkownicy budynków mieszkal-

nych odprowadzali nieczystości ciekłe do okresowo opróż-

nianych szczelnych zbiorników bezodpływowych. Projekto-

wane oczyszczalnie składać się będą z następujących urzą-

dzeń: przykanaliki PCV160, oczyszczalni biologicznej typu 

ZBS-6C, studzienki rozdzielczej, drenaży rozsączających z rur 

PCV z kominkiem wentylacyjnym. Zadanie dofinansowane 

jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Dofinansowanie na fotowoltaikę 

W lutym 2022 roku Gmina Rokiciny otrzymała dofinansowa-

nie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Łodzi na realizację czterech projektów 

związanych z budową instalacji fotowoltaicznych. Instalacje 

takie powstały już na budynku Urzędu Gminy w Rokicinach, 

budynku gminnego w Popielawach 118, na budynku Szkoły 

Podstawowej w Łaznowie oraz budynku OSP w Łaznowie. 

Miejsce Dofinansowanie Wartość projektu 
Moc 

kWp 

Urząd Gminy 102 400,00 zł 170 433,77 zł 39,60 

Popielawy 118 64 000,00 zł 105 368,00 zł 20,70 

SP Łaznów 99 320,00 zł 131 118,00  zł 31,50 

OSP Łaznów 17 156,00 zł 28 290,00 zł 4,95 

Razem  282 876,00 zł 435 209,77 zł 
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Zamówienia publiczne 

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej 

W dniu 17 stycznia br. zostało skierowane do trzech poten-

cjalnych wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

„Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi woje-

wódzkiej Nr 716” (odcinek Pogorzałe Ługi-Nowe Chrusty).  

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 158.670,00 zł przedstawił 

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwe-

storski s.c. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Umowa została 

podpisana 17 lutego br.  

 

Dostawa kruszyw drogowych i naprawa dróg 

W dniu 24 lutego br. zostało ogłoszone postępowanie na 

dostawę kruszyw drogowych do remontu nawierzchni dróg, 

których zarządcą jest Gmina Rokiciny. Wpłynęły cztery ofer-

ty, z których najkorzystniejszą na kwotę 251.904,00 zł 

przedstawiła firma TRANSMAX s.c. z Wierzbicy. Umowa  

z wykonawcą została zawarta 31.03.2022 r. 

Spośród trzech ofert złożonych na zadanie „Naprawa i re-

monty dróg w Gminie Rokiciny w 2022 r.” najkorzystniejszą 

złożyła firma JAR-MAR z Jeżowa na kwotę 246 000,00 zł. 

 

Budowa Hali Sportowej w Rokicinach 

W ogłoszonym 25.02.2022 r. postępowaniu na Budowę Hali 

Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach wpłynęła 

jedna oferta na kwotę 18 723 618,85 zł. Aktualnie trwa jej 

weryfikacja. 

Budowa sieci wodociągowej 

W trybie podstawowym bez negocjacji w dn. 10.03.2022 r. 

ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na zada-

nie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budo-

wa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Rokiciny”. W postępowaniu złożono jedną ofertę. Aktualnie 

trwa jej weryfikacja. 

Przebudowa drogi Michałów-Kolonia Łaznów 

W dn. 11.03.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie  

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawo-

wym bez negocjacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej  

nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów – II Etap”. Wpłynęły 

dwie oferty, obecnie trwa ich weryfikacja. 

Odbiór odpadów komunalnych 

15.03.2022 r. wybrano ofertę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny. Najko-

rzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Lider Eneris Su-

rowce S.A. z Kielc partner Eneris Tomaszów Mazowiecki  

Sp. z o.o. na kwotę 2 097 051,66 zł. Umowę podpisano 

31.03.2022 r. 

EKO-Edukacja 

W styczniu br. Gmina Rokiciny otrzymała dotację na zadanie 

„EKO-EDUKACJA – Kampania edukacyjna dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz mieszkańców Gminy Rokiciny” zrealizowanej 

w 2021 r. Ogólna wartość zadania: 45.990,30 zł, wysokość 

dofinansowania w formie dotacji z WFOŚIGW 21.100,00 zł 

Przypominamy, że celem głównym konkursów oraz całej 

kampanii skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz 

mieszkańców gminy było uwrażliwienie dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz mieszkańców gminy na problemy ochrony 

środowiska naturalnego, a szczególnie niskiej emisji i przy-

czyn złej jakości powietrza, wdrożenie dobrych praktyk po-

stępowania z odpadami, a także dbanie o środowisko natu-

ralne, jego różnorodność biologiczną i czyste powietrze. 

W ramach projektu zrealizowano trzy zadania: 1) przepro-

wadzono 15 prelekcji i 18 edukacyjnych przedstawień 

warsztatowych o tematyce ekologicznej w szkołach podsta-

wowych i przedszkolach na terenie gminy, po których prze-

prowadzono konkursy z nagrodami w formie quizów  

pn. „Zadbajmy wspólnie o nasze powietrze i klimat”;  

2) przeprowadzono konkurs w formie testu dla mieszkań-

ców gminy pn. „Bądź ekologiczny” z nagrodami w postaci 

wiszących zgniatarek do butelek i puszek; 3) stworzony zo-

stał film dla mieszkańców gminy, który obejmował zagad-

nienia z zakresu ochrony środowiska i niskiej emisji. Dla naj-

młodszych mieszkańców stworzono bajkę edukacyjną z za-

kresu niskiej emisji. Filmy te są dostępne na stronie gminy. 
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Stawki podatków lokalnych w 2022 r. 

W dniu 23 listopada 2021 r. Rada Gminy Rokiciny na XXXI Sesji Rady Gminy podjęła uchwałę obniżającą 

średnią cenę skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Rokiciny z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty  54,88 zł za 1 dt. Dzięki powyższej decyzji w Gminie Rokiciny 

obowiązuje najniższy podatek rolny wśród wszystkich 10 gmin powiatu tomaszowskiego. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

od gruntów:  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków  
0,98 zł od 1 m² powierzchni 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych  
5,17 zł od 1 ha powierzchni 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego  0,25 zł od 1 m² powierzchni  

od budynków lub ich części: 

mieszkalnych 0,65 zł od 1 m² pow. użytkowej  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
24,26 zł  od 1 m² pow. użytkowej  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym 
12,04 zł  od 1 m² pow. użytkowej  

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalno-

ści leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
5,25 zł od 1 m² pow. użytkowej 

pozostałych letniskowo-rekreacyjnych  8,68 zł od 1 m² pow. użytkowej  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
7,65 zł od 1 m² pow. użytkowej  

od budowli 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych 

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki 

Rodzaj gospodarstwa woda ścieki 

dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych wyposażonych  

w wodomierz  
2,93 zł 4,44 zł 

dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych  niewyposażonych  

w wodomierz 
3,13 zł 6,74 zł 

Wyżej wymienione taryfy będą obowiązywać do 30.03.2023 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące stawek dla innych grup odbiorców takich jak przedsiębiorcy i instytucje oraz wysokości 

opłat stałych tzw. abonamentowych dostępne są na stronie internetowej Gminy Rokiciny www.rokiciny.net, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokicinach.  
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Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

 Odpady segregowane Odpady niesegregowane Uwagi 

Nieruchomości zamieszkałe 

Za 1 mieszkańca 30,00 zł/mc  90,00 zł/mc  

Osoby kompostujące odpady  

we własnym zakresie zwalnia się 

z części opłaty w wysokości 15% 

Nieruchomości niezamieszkałe 

Pojemnik 120 l 2 x 24,90 zł/mc 2 x 74,70 zł/mc W związku z tym, że na terenie 

Gminy Rokiciny odbiór zmiesza-

nych odpadów komunalnych  

przez cały rok odbywa się nie 

rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

stawki opłat za pojemniki lub 

worek należy pomnożyć przez 2.  

Pojemnik 240 l 2 x 49,80 zł/mc 2 x 149,40 zł/mc 

Pojemnik 1100 l 2 x 225,00 zł/mc 2 x 675,00 zł/mc 

Worek 120 l 2 x 24,90 zł/mc 2 x 74,70 zł/mc 

Nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej  

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Ryczałt 191,00 zł/rok 573,00 zł/rok  

Wnioski o dofinansowanie 

Przebudowa drogi gminnej 

W styczniu br. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi wniosek o przyznanie środków budżetu Wojewódz-

twa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania  

z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi gminnej nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów  

– ETAP II” o długości 0,465 km. I Etap tej drogi z udziałem 

dotacji został wybudowany w ubiegłym roku.  

Odbiór azbestu 

W lutym br. został złożony wniosek do WFOŚiGW w Łodzi 

na dofinansowanie zadania z zakresu odbierania azbestu  

z terenu Gminy Rokiciny, które będzie realizowane w bieżą-

cym roku. Wpłynęło 58 wniosków, w tym na odbiór z de-

montażem azbestu 6 wniosków.  

Budowa przedszkola 

W dniu 28 lutego br. został złożony wniosek o dofinansowa-

nie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na zadanie pn. „Budowa przedszkola przy 

istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach 

wraz z remontem istniejącego przedszkola’’. Wnioskowana 

kwota dofinansowania to 4.675.000,00 zł.  
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Turniej Wiedzy Pożarniczej 

W dniu 05 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Rokicinach 

odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” organizowany 

przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-

litej Polskiej. W turnieju wzięło udział 21 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Rokicinach i ze Szkoły Podstawowej  

w Łaznowie, w tym 9 dzieci z klas 1-4 i 12 z klas 5-8.  

Konkurs przeprowadzili funkcjonariusze z państwowej Stra-

ży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim: mł. bryg. Bogdan 

Rogulski, mł. kpt. Hubert Rogala oraz dh Tomasz Wachowiec 

– Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP z Gminy 

Rokiciny. W uroczystości wzięła także udział Bożena Bykow-

ska – Sekretarz Gminy Rokiciny oraz Ewa Szulc – Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w Rokicinach. 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc 

przedstawia się następująco: 

W kategorii klasy I-IV 

1. Krystian Benec 

2. Ksawery Rakowski 

3. Iga Kruk 

W kategorii klasy V-VIII 

1. Aleksandra Czajkowska 

2. Adam Brdoń 

3. Dominik Darnikowski 

4. Damian Zając 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody ufundo-

wane przez Wójta Gminy Rokiciny oraz przez Nadleśnictwo 

Brzeziny z siedzibą w Kaletniku. Laureaci I miejsc wezmą 

udział w eliminacjach powiatowych. 

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom kon-

kursu, a za laureatów, którzy otrzymali awans do eliminacji 

powiatowych trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-

ga Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepi-

sów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludno-

ści, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.  

W szczególności służy upowszechnianiu wśród dzieci i mło-

dzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, 

zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych 

umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym. 
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Przegląd gminnych wydarzeń kulturalnych 

Spotkanie opłatkowe 

W mniejszym gronie niż zwykle członkowie Koła Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Rokicinach spotkali się w GOK-u  

w dn. 04.01.2022 r. Zgromadzonych uroczyście powitali 

ciepłymi słowami pani Prezes Krystyna Kisiel, oraz Wójt 

Gminy pan Jerzy Rebzda. Następnie wszyscy złożyli sobie 

noworoczne życzenia i wymieniali się swoimi doświadcze-

niami. Śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem oraz wza-

jemne składanie życzeń to zgodnie ze zwyczajem najważ-

niejsza część świętowania przy wigilijnym stole, która zwień-

cza pracę włożoną w jego przygotowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 21.01.2022 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru 

młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Rokicinach pod kierun-

kiem Anny Karp—opiekunki chóru. 

Pod adresem wszystkich przybyłych babć i dziadków popły-

nęły najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia  i wszel-

kiej pomyślności. 

Ostatki 

Z okazji zakończenia karnawału dzieci wraz z opiekunami  

z GOK-u wzięły udział w barwnej i kostiumowej paradzie 

ulicznej połączonej ze zbiórką drobnych pieniążków. Osta-

tecznie cała zebrana kwota została przekazana na rzecz po-

trzebujących obywateli Ukrainy. 

Dzień Kobiet 

Święto wszystkich Pań w GOK-u uświetniła Grupa Kogutki 

występem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem 

Magdaleny Pawlik - instruktorki GOK. 
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Orliki znów otwarte 

Od 01 marca 2022 r. znów można korzy-
stać z boiska sportowego Orlik 2012  
w Rokicinach-Kolonii. Wyłoniono animato-
rów sportu - Bogusława Szopę oraz Janu-
sza Cecherza, prowadzących zajęcia spor-
towe. Skorzystać można m.in. z zajęć piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziem-
nego czy zajęć ruchowych. 

Aktualny harmonogram znajduje się na 
stronie Gminy Rokiciny w zakładce Dla 
mieszkańców. 

Ze względu na zakończenie projektu Orlik 
2012 w miejscowości Łaznów opiekę  
na boiskiem sprawuje aktualnie Szkoła 
Podstawowa w Łaznowie. Prosimy więc  
o uzgadnianie aktywności na boisku  
z dyrektorem placówki. 

Solidarni z Ukrainą 

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, Gmina Rokiciny podjęła szereg 

inicjatyw solidaryzując się z naszymi wschodnimi sąsiadami. Przede wszystkim 

na terenie Gminy - w świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli przy ul. Południo-

wej 132 przygotowano lokal umożliwiający pobyt dla 30 osób. Na chwilę 

obecną jeszcze nie gościmy obywateli Ukrainy, ale jesteśmy na to w pełni 

przygotowani. Pomieszczenie wyposażone jest w miejsca noclegowe, zaple-

cze kuchenne i sanitariaty. 

Od 28 lutego w Urzędzie Gminy 

trwa zbiórka artykułów pomoco-

wych dla najbardziej potrzebują-

cych. W akcję włączyła się również 

Szkoła Podstawowa w Rokicinach,  

w Łaznowie oraz Gminny Żłobek  

w Rokicinach. Łącznie zebrano po-

nad 2,5 tys. produktów, wśród któ-

rych znalazły się m.in. pościel, arty-

kuły higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły dla niemowląt czy arty-

kuły spożywcze. W akcję zbiórki włączyli się wolontariusze z terenu naszej 

gminy za co składamy serdeczne podziękowania. 

Dla obywateli Ukrainy zostały udostępnione liczne materiały na stronie inter-

netowej Gminy Rokiciny. Można tam znaleźć m.in. informacje na temat znale-

zienia zakwaterowania, pracy, opieki zdrowotnej czy obowiązującego prawa. 

Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach rozpoczął rejestrację obywateli Ukrainy. 

Uchodźcom umożliwiono wykonanie bezpłatnych fotografii do procesu reje-

stracji. Wniosek o nadanie numeru PESEL dostępny jest na stronie gminy. 

Z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wnio-

sków o świadczenie pieniężne dla osób, przyjmujących gości z Ukrainy. Takie 

osoby mogą liczyć na wsparcie w wysokości 40 zł od osoby za każdą dobę 

pobytu przez okres maksymalnie 60 dni. Z kolei sami obywatele Ukrainy mają 

możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na 

każdą osobę. Wnioski o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Gminy 

Rokiciny. 

Nowa Strategia Gminy 

Gmina Rokiciny rozpoczęła prace nad opracowaniem strategii na lata 2022-

2030. Strategia określa kierunki rozwoju naszej społeczności, a także zakres 

przyszłych inwestycji. Z tego powodu, aby w pełni poznać lokalne potrzeby, 

uruchomiona została anonimowa ankieta dla mieszkańców. 

W ankiecie—udostępnionej na stronie internetowej Gminy Rokiciny można 

wskazać m.in. najważniejsze problemy w gminie czy w poszczególnych miej-

scowościach, ale także wyrazić swoją opinię czy potrzeby.  

Formularz będzie dostępny do 20.04.2022 r. Ankietę można wypełnić również 

w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy.  
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Dodatek osłonowy 

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej mieszkańcy Gminy 

Rokiciny mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Zgodnie  

z przepisami przysługuje ono gospodarstwu domowemu, któ-

rego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł  

w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę  

w gospodarstwie wieloosobowym. 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* 

przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych, 

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założe-

niu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mies. na osobę, 

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy 

założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 

na osobę, 

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 

zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-

sięcznie na osobę. 

*Podwyższona kwota dofinansowania dotyczy osób, które 

ogrzewają gospodarstwa węglem lub opałem węglopochod-

nym np. ekogroszkiem. 

Źródło opału weryfikowane jest w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), do którego zgłoszenia zobo-

wiązany jest każdy właściciel nieruchomości do 30.06.2022 r. Dlatego, aby ubiegać się o podwyższone dofinansowanie nale-

ży najpierw złożyć deklarację o źródle ciepła (czytaj str. 12). 

Aktualnie w Gminie Rokiciny deklarację o źródle ciepła złożono dla 1086 spośród 2771 punktów adresowych, co stanowi 

39% i plasuje nas na 22 miejscu w województwie łódzkim spośród 177 gmin. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny 

Przypominamy, że w Urzę-

dzie Gminy w Rokicinach 

działa Punkt Konsultacyjno

-Informacyjny Programu 

„Czyste Powietrze”, za-

pewniający pomoc w wy-

pełnianiu wniosków o dofi-

nansowanie na wymianę 

źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Aktualnie  

z programu może skorzystać każdy właściciel budynku jedno-

rodzinnego, którego dochód za poprzedni rok nie przekracza 

100 000 zł. 

Dofinansowanie można wykorzystać na wymianę starego 

pieca, docieplenie ścian, dachu, stropów pod poddaszem 

nieogrzewanym, nad nieogrzewaną piwnicą i podłogi na 

gruncie. Środki z dotacji można również przeznaczyć na wy-

mianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych oraz 

wykonanie wentylacji mechanicznych i mikroinstalację foto-

woltaiczną. Od bieżącego roku dofinansowanie nie dotyczy 

już kotłów węglowych. 

Istotną zmianą w regulaminie programu jest podwyższony 

poziom dofinansowania nawet do 90-100%. Na taką formę 

wsparcia liczyć mogą właściciele budynków mieszkalnych, 

których miesięczny dochód  za poprzedni rok nie przekroczył 

kwoty 1564 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym 

oraz 2189 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Więcej informacji na temat dofinansowania można pozyskać 

w siedzibie Urzędu Gminy w Rokicinach—wejście A, pokój 4, 

pod numerem telefonu 44 719 50 10 wew. 75 lub pisząc  

na adres: czystepowietrze@rokiciny.net. 
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Nowy standard telewizji 

Od 23 maja w województwie łódzkim rozpocznie się zmiana 

sposobu, w jaki odbieramy bezpłatną telewizję naziemną.  

Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy stan-

dard DVB-T2 HEVC jest Decyzja Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dn. 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania  

zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej. 

Rząd przygotował specjalny program dofinansowania do 

zakupu odbiorników, niezbędnych do korzystania z nowej 

technologii. Program skierowany jest do gospodarstw do-

mowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewi-

zji naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na 

dostosowanie sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. 

Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera lub telewi-

zora, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjne-

go w nowym standardzie. Wniosek o dofinansowanie będzie 

można złożyć przez wypełnienie formularza online na 

platformie gov.pl bądź w placówkach Poczty Polskiej. 

Wypalanie traw jest karalne! 

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do poża-

rów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rol-

nych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla 

ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalanie traw jest niebezpiecz-

ne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień 

zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowe-

go, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która 

od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego pro-

cederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. 

Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich 

udział w takich zdarzeniach jest marginalny. 

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką 

niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także 

nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona 

zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz 

mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. 

Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na 

regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się 

w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, 

dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych,  

 

powodując dodatkowe, dotkliwe straty. 

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyro-

dy i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę na-

gany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść  

5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do 

pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo 

zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega ka-

rze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. 

Konkurs Polska Wieś 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła  

XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. 

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, proble-

matyki związanej z obszarami wiejskimi oraz dziedzictwa 

kulturowego. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w 

dwóch kategoriach: Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), 

popularno-naukowe i prezentujące szczególnie inspirujące  

i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi oraz 

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opi-

sujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi. 

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną  

w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mo-

gły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Nau-

kowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r. 
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Informacje dla rolników 

Modernizacja gospodarstw rolnych 

Od 29 marca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie finanso-

we na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obsza-

rach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospo-

darstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR  

do 27 maja 2022 r. O dofinansowanie inwestycji w produk-

cję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posia-

dający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 

ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro 

do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji 

rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie skła-

dających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomicz-

na pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż  

13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej 

wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. 

euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodar-

stwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik 

musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności 

rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie 

dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krót-

szy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia 

wniosku. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia 

musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej 

brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc. 

Płatności bezpośrednie i obszarowe 

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płat-

ności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.  

 

 

 

 

 

 

 

Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie 

drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym nabo-

rze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawo-

wej (UPP). 

Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 

2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie póź-

niej  niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone 

należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnie-

nia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie 

można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 

2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później 

niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejsze-

niem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. 

Pomoc dla pszczelarzy 

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finan-

sowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolej-

ny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de 

minimis w rolnictwie. O to dofinansowanie, podobnie jak w 

ubiegłym roku, będą się mogli starać pszczelarze prowadzą-

cy działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania 

pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powia-

towego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewi-

dencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca 

pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany  

w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego 

najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie 

wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. 

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory 

dokumentów zostały udostępnione na stronie Agencji. 
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WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU! 

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji  
o źródłach ogrzewania budynków 

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego  
lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć  
deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej  
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

Wejdź na stronę: 

www.ceeb.gov.pl 

złóż deklarację w Urzędzie Gminy 

Lub: 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI 

dla źródeł ciepła i spalania paliw  

uruchomionych PRZED 1 LIPCA 2021 r. 

30 czerwca 2022 r. 

dla źródeł ciepła i spalania paliw  

uruchomionych PO 1 LIPCA 2021 r. 

14 dni od dnia uruchomienia 

Więcej informacji pod nr tel. 44 719 59 49 

Informacja nie dotyczy osób, które złożyły już deklarację. 

Urząd Gminy w Rokicinach 
ul. Tomaszowska 9 

97-221 Rokiciny 
tel. 44 719 50 10 

e-mail: ug@rokiciny.net 

Telefony alarmowe 
Pogotowie ratunkowe ................................................. 999 
Straż pożarna .............................................................. 998 
Policja .......................................................................... 997 

Urzędy 
Urząd Gminy w Rokicinach ............................. 44 7195010 
Komisariat Policji w Rokicinach ...................... 47 8462520 
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz . 44 7246079 
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Maz.  ........... 44 7256000 
Urząd Pocztowy w Rokicinach ........................ 44 7257357 
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. ... 44 7242127 

Zdrowie 
NZOZ „Medyk” Rokiciny, Łódzka 8 ................. 44 7195509 
NZOZ „Promed” Rokiciny, Tomaszowska 1b .. 44 7195017 
NZOZ „VivaDent” Rokiciny, Brzezińska 1a ...... 44 7195024 
NZOZ „Zacisze” Łaznowska Wola ................... 44 7195034 
Dom Seniora Centrum Rehabilitacji Słoneczne Wzgórze 
Łaznowska Wola, Słoneczna 14 ....................... 535409137 
Apteka Lawenda, Rokiciny Tomaszowska 1 ... 44 7195667 
Apteka Nowomiejska, Rokiciny, Łódzka 8a ..... 515432708  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiol. ........ 44 7244584 

Weterynaria 
Pogotowie weterynaryjne Ujazd (24h)............ 692705350 
J. Miniatorski Rokiciny-Kolonia ....................... 506170333 
B. Rybińska Rokiciny-Kolonia .......................... 501528901 

Kultura - oświata - turystyka - sport 
Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach .......... 44 7195091 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach .... 44 7195093 
Szkoła Podstawowa w Rokicinach .................. 44 7195018 
Szkoła Podstawowa w Łaznowie .................... 44 7195081 
Gminne Przedszkole w Rokicinach-Kol. .......... 44 7195053 
Oddział Przedszkolny w Jankowie .................. 44 7195002 
Oddział Przedszkolny w Łaznowie .................. 44 7195824 
Gminny Żłobek „Misiowa Polana” ................... 570350545 
Ośrodek Konny w Mikołajowie ....................... 518420005 
Centrum Usług Wspólnych (Ośrodek) ............ 44 7195931 

Parafie rzymsko-katolickie 
pw. Świętej Rodziny w Rokicinach-Kol. .......... 44 7195014 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Łaznowie ...... 44 7195084 
pw. NMP Różańcowej w Nowych Chrustach .. 44 7148343 
pw. Przem. Pańskiego w Budziszewicach ....... 44 7102395 

Rolnictwo - leśnictwo (łowiectwo) 
Od. Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie..... 44 7242924 
ARiMR w Łodzi ............................................... 42 6756700 
ARiMR w Tomaszowie Mazowieckim ............. 44 7259009 
Izba Rolnicza w Tomaszowie Mazowieckim .... 510474862 
Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku................ 44 7146988 
Leśnictwo Rokiciny J. Granosik ........................ 519539466 
Koło Łow. Kuropatwa M. Waszczykowski ....... 502060798 
Wojskowe Koło łowiecki Batalion Z. Osiowy ... 601810207 
Koło Łowieckie Jeleń M. Bajer ......................... 519539469 
Koło Łowieckie Jenot P. Warkoczewski ........... 602370414 
Koło Łowieckie Drop P. Pardyka ...................... 602370414 
Sprawy lasów niepaństwowych ...................... 519539473 

Wywóz płynnych nieczystości (beczka 9m3) 
Eko-Vir (Kurowice) ..................... 42 2269367, 605359578 
ISZAS (Ujazd) .............................. 44 7192119, 602274116 

Wywóz odpadów komunalnych 
Eneris (Oddz. Tomaszów Maz.) ...................... 44 7244171 

Drogi 
Drogi gminne J. Kopytek ................................. 601681613 
Zarząd Dróg Powiatowych ............................. 44 7103314 

Inne 
Pow. Bank Spółdzielczy Rokiciny-Kol. ............. 44 7260921 
Pogotowie Energetyczne ................................ 42 6751000 
Awarie wodno-kanalizacyjne .......................... 607034935 
Konserwacja oświetlenia ulicznego ................. 504039205 
Oczyszczalnia ścieków Rokiciny ....................... 531414175 
Pow. Rzecznik Praw Konsumenta................... 44 7242127 
Dyżury Przewodniczącego rady Gminy marka Piekarskiego 
środy  w godz. 13:00-16:00 pok. 15 ............... 44 7195943 

Godziny otwarcia 

poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8:00-16:00 
wtorki w godz. 8:00-17:00 
piątki w godz. 8:00-15:00 

Nazwa pisma: Nowiny Gminy Rokiciny. Dwumiesięcznik kulturalno-samorządowy 

Wydawca: Urząd Gminy w Rokicinach 

Druk i skład: Urząd Gminy w Rokicinach 

Data wydania: 08.04.2022  

 

Egzemplarz bezpłatny. Materiał nie jest przeznaczony do sprzedaży. 

Pismo znajduje się na stronie internetowej Gminy Rokiciny: www.rokiciny.net 


