Pamiętaj
o
złożeniu
deklaracji dotyczącej źródeł
ciepła i źródeł spalania
paliw do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Termin
mija 30 czerwca 2022 roku!

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub
zarządcy budynków mają czas na złożenie deklaracji dotyczącej
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a
obowiązek ciąży na właścicielu/zarządcy budynków oraz lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło
ciepła.
Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca
2022 r.
Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione
po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni
od dnia uruchomienia.
Deklaracje można złożyć w sposób:
– elektroniczny: za pomocą profilu zaufanego, podpisu
kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl;

– w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać
pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne,
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój nr 23.
Formularze deklaracji dostępne są w poniższych załącznikach
lub w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne.
Deklaracja A – budynki mieszkalne
Deklaracja B – budynki niemieszkalne

Informacja dotycząca terminu
i
zasad
odbioru
folii
rolniczej i innych odpadów
pochodzących z działalności
rolniczej
Urząd Gminy Kołaki Kościelne informuje, że rozpoczyna się
realizacja zadania pn.: „Odbiór folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy
Kołaki Kościelne”. Rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag, będą mogli oddać ww.
odpady. Odpady będą musiały być przekazywane w sposób
selektywny tj. folia biała oddzielnie, folia czarna i czarno
biała oddzielnie, siatka oddzielnie, sznurek oddzielnie,
opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania typu Big Bag
oddzielnie. Odpady nie mogą być w sposób znaczny
zanieczyszczone ziemią, obornikiem, kiszonką itd. Obowiązuje

też bezwzględny zakaz pakowania do ww. odpadów rolniczych
innego rodzaju odpadów tj. odpadów komunalnych, odpadów
organicznych itd. W przypadku, gdy rolnik nie zastosuje się do
powyższych zasad, odpady nie zostaną od niego odebrane.
Firma odbierająca odpady dodatkowo bezpłatnie odbierze
opakowania po olejach, z wyjątkiem opakowań po środkach
ochrony roślin.
Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru folii rolniczej i
innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Harmonogram przedstawia daty odbioru, miejscowości oraz jaki
konkretnie rodzaj odpadu będzie w danym dniu odbierany.

Dzień Strażaka – Życzenia

Termin i porządek XX Sesji
Rady Gminy

Życzenia wielkanocne

W Szczodruchach odnaleziono
cenne znalezisko!

Podczas oczyszczania stawu w miejscowości Szczodruchy
pracownicy znaleźli skrzynię niezidentyfikowanego pochodzenia.
Jak się później okazało było to znalezisko z okresu wojen
napoleońskich pozostawione prawdopodobnie przez maszerujące
wojsko. Pomimo 200 lat, podczas których skrzynia przeleżała na
dnie akwenu zawartość jest praktycznie nienaruszona. Skrzynia
wypełniona była po brzegi carskim złotem z wizerunkiem Cara
Rosyjskiego Aleksandra I.
Szacuje się, że znalezisko warte jest ok. 5 milionów złotych.
Po długich i żmudnych działaniach archeologów stwierdzili oni,
iż jest to pierwszy taki skarb odkryty na terenie województwa
podlaskiego. Dzięki znalezisku wzmocni się sytuacja finansowa
gminy.
Wójt Gminy Kołaki Kościelne planuje w najbliższym czasie
zorganizować wystawę skrzyni do publicznego wglądu.
Ze
względu na podniosłą rangę wydarzenia, które spotkało naszą
gminę wstęp 2$(kurs dolara na dzień 01.04.2022 r. wynosi 4,18
zł).
O terminie i miejscu będziemy informować na bieżąco na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne oraz na Facebooku.

Więcej

informacji

dostępnych

pod

adresem:

www.największe_odkrycie_w_województwie_podlaskim.pl

Dzień Sołtysa – Życzenia

Pilnie potrzebne produkty dla
dwóch rodzin z Ukrainy

Drodzy mieszkańcy Gminy Kołaki Kościelne. Właśnie
przyjęliśmy do Naszej Gminy dwie rodziny z
Ukrainy.
W dniu wczorajszym Wójt Gminy Kołaki Kościelne
przekazał najbardziej potrzebne artykuły m.in.
żywność oraz środki higieny osobistej, które
wystarczą na najbliższe dni.
Na dziś kluczową potrzebą są następujące produkty:
Piżamy damskie (dwuczęściowe)

rozmiar S,M,L

Antyperspiranty, gąbki do kąpieli
Bielizna damska i dziecięca (nowa)
Gumowe klapki/kapcie (najlepiej nowe) rozmiar. 38,
39, 40; obuwie męskie rozmiar 43,44
Leki uspokajające (Waleriana)
Ubrania dla chłopca, rozmiar 116 oraz 178 (nowe
lub używane w dobrym stanie, czyste)
Ubrania damskie rozmiar S, M,L
Golarki (maszynki) damskie
Ww. dary można przynosić do Urzędu Gminy Kołaki

Kościelne, ul. Kościelna 11 (sala konferencyjna)

Dzień Kobiet – Życzenia
Dzień Kobiet to szczególne święto obchodzone w
Gminie Kołaki Kościelne zawsze wyjątkowo
uroczyście. Jednak ze względu na obecną sytuację
na Ukrainie z wielkim żalem postanowiliśmy
zawiesić wszystkie uroczystości. Czynimy to z
wielkim smutkiem, gdyż uroczystość ta wpisała się
już na stałe w kalendarzu wydarzeń w naszej
gminie. Nie zapominamy jednak o Paniach i w tym
wyjątkowym dniu pragniemy złożyć Wam
najserdeczniejsze życzenia.

Lista potrzeb humanitarnych –
Ukraina

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Urząd Gminy Kołaki
Kościelne informuje o zbiórce niezbędnych artykułów. Zbiórka
niżej wymienionych produktów/środków będzie prowadzona w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne w godzinach pracy
Urzędu, nr tel. 86 270 30 26 wew. 12
Jednocześnie prosimy chętne osoby o zgłaszanie możliwości
przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Zgłoszenia przyjmuje
sekretariat Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, nr tel. 86 270 30
26 wew. 12
Lista produktów i środków, które mogą być przekazane
potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami
granicznymi).
Odzież i okrycie:
Koce zwykłe i termiczne
Śpiwory
Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii
aluminiowej
Materace
Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
Dezodoranty
Pasta do zębów
Szczoteczki do zębów
Grzebienie
Bielizna damska, męska i dziecięca
Podpaski
Pampersy
Pieluchy dla dorosłych
Papier toaletowy i ręczniki papierowe
Ręczniki (w tym z mikrofibry)
Worki na śmieci

Środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji
Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
woda
żywność szybkiego przygotowanie (instant)
batony (w tym energetyczne)
bakalie, orzechy
konserwy
makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego
użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło
(silikon spożywczy lub plastik)
Inne:
Zapałki
Baterie, powerbanki
Oświetlenie, w tym latarki
Świece
Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i
przeziębienie)
Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniżej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli
chcesz przekazać coś z poniżej listy:
Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
Broń biała
Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny
Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji
lub zezwolenia
Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej

