Gminne eliminacje turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”
W czwartek, 27 lutego 2014 roku, odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” czyli eliminacje gminne.
Przed Komisją Egzaminacyjną stawili się przedstawiciele szkól podstawowych z terenu gminy oraz drużyna z
Publicznego Gimnazjum. Wszyscy uczestnicy musieli odpowiedzieć na szereg bardzo trudnych pytań dotyczących
profilaktyki przeciwpożarowej. Komisja po sprawdzeniu wszystkich prac i podliczeniu punktów jakie zdobyli zawodnicy w
czasie egzaminu ustnego, ogłosiła zwycięzców.
W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Animucka, drugie Ilona Domagalska,
trzecie Marek Pakos wszyscy są uczniami PSP Zagórze. W grupie uczniów gimnazjum zwyciężyła Natalia Kopiecka,
druga była Katarzyna Kurzyk a trzecia Aleksandra Czuprynowska. Zdobywczynie pierwszych miejsc reprezentować
będą naszą gminę na eliminacjach powiatowych.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą
zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy
pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Zgodnie z zapisem § 11 Regulaminu
Czystości i Porządku Gminy Wielgomłyny „pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego winno następować w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości nie rzadziej
jednak niż 2 razy w roku.”
Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami
administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych. Dlatego też, apeluje się do mieszkańców Gminy Wielgomłyny,
którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
ścieków o wypełnienie załączonego druku i dostarczenie go do Urzędu Gminy (do pokoju nr 13) lub przesłanie na adres
urzędu bądź faksem na numer 44 787-10-82.
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy jak również dostępny jest w Urzędzie Gminy (w
pokoju nr 13).

SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY
Sprawdź swój dowód osobisty a szczególnie jego datę ważności. Dowody osobiste wydane w roku 2004 tracą
ważność w tym roku. Aby wymienić dowód należy złożyć odpowiedni wniosek w pok. Nr 4 Urzędu Gminy wraz z dwoma
fotografiami odpowiednimi dla tego dokumentu.
Wymiana dowodu w chwili obecnej jest darmowa i nie wymaga w żadnych opłat.
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