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Nieodpłatna pomoc
prawna
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski
zaczął funkcjonować system darmowej pomocy
prawnej. W ramach tego projektu także
w Jaworznie powstały 4 punkty, w których
można otrzymać fachowe doradztwo:
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów
wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach - Budynek POZ Zespołu
Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie,
ul. Wygody 60 (JELEŃ) - pn., wt., śr., czw., pt.,
godz. 10:00-14:00
Pomoc prawna świadczona przez radców
prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Katowicach - Budynek
Gimnazjum nr 1 w Jaworznie, ul. Urzędnicza 11
(ŚRÓDMIEŚCIE) - pn., wt., śr., czw., pt., godz.
16:30-20:30
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego "DOGMA"- Budynek Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Specjalnymi w Jaworznie, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) - pn., wt., śr., czw., pt., godz. 14:00-18:00
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Klub Jagielloński - Budynek Zespołu
Szkół nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa 20
(SZCZAKOWA) - pn., wt., śr., czw., pt., godz.
16:00-20:00

Akcja Zima
Akcja Zima ruszyła już w połowie października,
jednak dopiero teraz pojawiły się intensywne
opady śniegu i utrzymujący się mróz. By uporać się z efektami zimowych warunków atmosferycznych podejmowane są wszelkie działania polegające na odśnieżaniu dróg i chodników w mieście. Prace związane z zimowym
utrzymaniem wykonują dwie firmy: Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Jaworzna
i ZUKTZ "Jacek Wieczorek" z Bytomia, które
całodobowo obsługują telefony alarmowe,
pod które można zgłaszać wszelkie problemy
komunikacyjne związane z zimowa aurą.
Rejon nr 1
Szczakowa, Pieczyska, Dobra, Ciężkowice,
Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna,
Koźmin, Cezarówka Dolna, Podwale, Gigant,
½ Centrum, ½ Bory, ½ Byczyna.
MPO Sp. z o.o. z Jaworzna
tel. 667 632 632, 32 617 72 68
Rejon nr 2
Długoszyn, Niedzieliska, Os. Stałe, Łubowiec,
Dąbrowa Narodowa, Os. Awaryjne, Wysoki
Brzeg, Podłęże, Stara Huta, Jeleń, ½ Centrum,
½ Bory, ½ Byczyna.
ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia
tel. 501 269 163
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Od lutego odpady po nowemu
W listopadzie ubiegłego roku radni Rady Miejskiej zaakceptowali nowe stawki za odbiór odpadów
komunalnych. Wzrost opłat podyktowany jest uruchomieniem nowej Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do której nasza gmina zobowiązana jest dostarczać odpady oraz
kosztami ich transportu. Nowością będzie natomiast częściowe zwolnienie opłat osób o najniższych
dochodach. Zmiany zaczną obowiązywać od lutego 2016 r.
szkująca w Jaworznie, bez dodatkowej opłaty
można oddać m.in.: zużyte opony, zużyte
baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, świetlówki, pozostałości po
chemikaliach, a także odpady wielkogabarytowe - wyjaśnia Agnieszka Sala, kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK.

UWAGA!
Za porządek na stanowisku kontenerowym odpowiada administrator!

Szczegóły na temat zmian w gospodarce odpadami:
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, Dział Gospodarki Odpadami
ul. Inwalidów Wojennych (Osiedle Stałe), Pon., wt., śr. pt. 7.00 - 15.00, Czwartek 7.00-17.00
tel. 32 745 10 61 (63, 65, 66), www.mznk.jaworzno.pl
Zgodnie z rozstrzygniętym jeszcze w ubiegłym
roku przetargiem, w 2016 i 2017 roku odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
na terenie Jaworzna będzie zajmowała się
spółka MPO. Podobnie jak do tej pory do obowiązków firmy będzie należało także prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8, odbiór przeterminowanych leków
w wybranych aptekach oraz zaopatrzenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki
na odpady. Na stronie internetowej Miejskiego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych dostępny jest już pełny harmonogram odbioru
odpadów na bieżący rok.
Od lutego 2016 roku stawka opłaty dla mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów wyniesie 15 zł od osoby miesięcznie. Natomiast osoby, które nie segregują odpadów zapłacą 29 zł miesięcznie. Warto także wspomnieć,
że wprowadzone zostało częściowe zwolnienie
z opłaty dla osób o najniższych dochodach, które
po zmianach dalej płacić będą 11 zł.
- Nowa stawka została ustalona po otwarciu
ofert w przetargu na transport odpadów i jednocześnie uwzględnia konieczność wożenia

odpadów do nowej, „własnej” instalacji w Balinie, która jest wpisana do Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Małopolskiego i położona najbliżej Jaworzna - tłumaczy Piotr
Jamróz, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych.
W ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi jaworznianie wciąż mogą także
oddać bezpłatnie do 300 kg (od osoby/rocznie)
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne). Oznacza to, że gospodarstwo domowe, zamieszkane przez 3-osobową rodzinę, może bezpłatnie oddać niemal
tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych
rocznie. W celu bezpłatnego oddania takich
odpadów należy je dostarczyć do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się przy ulicy
Martyniaków 8. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00
oraz w soboty od 10:00 do 16:00. W punkcie,
bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można
także oddać szereg innych selektywnie zbieranych odpadów.
- Po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego, że odpady przywiozła osoba zamie-

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami administratorzy budynków mają za zadanie wyznaczyć i odpowiednio przygotować
miejsca przeznaczone do ustawienia kontenerów
na odpady zmieszane i pojemników do segregacji odpadów. Właściciel bądź zarządca nieruchomości jest również zobowiązany utrzymywać
w czystości miejsce, w którym znajdują się pojemniki na odpady komunalne.
Śmieci gromadzone przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej odbierane są zgodnie ze
ściśle określonym harmonogramem, a w przypadku stanowisk kontenerowych użytkowanych
przez dużą liczbę mieszkańców odbiór realizowany jest codziennie. Mimo to zdarzają się
przypadki przepełnienia pojemników. W związku
z tym na mocy podpisanej umowy, firma
odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie
odpadów w Jaworznie jest zobligowana do
zbierania także dodatkowych śmieci zalegających na stanowiskach kontenerowych. Trzeba
jednak pamiętać, że ostatecznie to administratorzy poszczególnych stanowisk są odpowiedzialni za utrzymywanie ich w czystości.
- MZNK na bieżąco kontroluje czy firma obsługująca nasze miasto wywiązuje się z powierzonych zadań i w razie potrzeby przekazuje uwagi do
wykonawcy – tłumaczy Zbigniew Krepel, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. - Wszelkie uwagi dotyczące
czystości stanowisk kontenerowych lub ich stanu
technicznego, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powinni jednak zgłaszać bezpośrednio do właściwych spółdzielni lub zarządców nieruchomości.

Jaworzno zachęca niskimi podatkami
Zgodnie z przygotowaną przez
Prezydenta Miasta Pawła Silberta
propozycją, w tym roku jaworzniccy
podatnicy mogą skorzystać z licznych
ulg. Nawet o 61 proc. zmniejszyła się na
przykład stawka podatku od niektórych
środków transportowych. Z kolei
drobnych przedsiębiorców najbardziej
ucieszy zapewne całkowita likwidacja
opłaty targowej.
Mając na uwadze, iż niejednokrotnie decyzje
organizacyjne i inwestycyjne mieszkańców oraz
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są stymulowane stawkami podatków
lokalnych, prezydent Paweł Silbert podjął
decyzję, by w 2016 roku utrzymać lub nawet
obniżyć stawki podatkowe. Wsłuchanie się w
głos mieszkańców i przedsiębiorców płacących
podatki w mieście daje nadzieję na impuls
rozwojowy dla wielu z nich i zachętę, zarówno
dla firm, jak i osób prywatnych, na osiedlanie się
w Jaworznie.
- Uwzględniając aktualną sytuację na rynku
lokalnym oraz krajowym, w tym ciągły wzrost
różnych obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców, zostały przygotowane propozycje m.in.
obniżek stawek podatku od środków transportowych - tłumaczy prezydent Paweł Silbert. Liczę na to, że będzie to swoistym stymulantem
do rozwoju usług transportowych w naszym
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mieście i zachęci nowych przedsiębiorców do
lokalizowania m.in. swojej floty pojazdów
w Jaworznie. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem, propozycje podatkowe zostały skonsultowane z przedstawicielami Jaworznickiej Izby
Gospodarczej. Lokalni przedsiębiorcy z aprobatą
przyjęli przedstawiony projekt uchwały podatkowej i zaakceptowali wprowadzane zmiany.
W zakresie podatków od środków transportowych, w bieżącym roku danina obejmująca
samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy, została zdecydowanie
obniżona. Stawki dla wszystkich pojazdów
podlegających opodatkowaniu zmniejszyły się
średnio o 40 procent, w przedziale od 61 do
16 procent.

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

- W stosunku do miast sąsiednich stawki podatku od środków transportowych w Jaworznie
są zdecydowanie niższe - wyjaśnia Magdalena
Mistarz , naczelnik Wydziału BudżetowoFinansowego Urzędu Miejskiego. - Podatnik
z Katowic zapłaciłby w Jaworznie średnio mniej
o 12 proc., z Tychów o 15 proc., z Sosnowca
o 16 proc., z Bukowna o 38 proc., z Gliwic
o 44 proc., z Wadowic aż o 54 proc. mniej.
Więcej informacji na temat podatków można
uzyskać w pok. nr 15 w Wydziale BudżetowoFinansowym Urzędu Miejskiego w Jaworznie
(Budynek „C”, ul. Grunwaldzka 52a) lub pod
numerem tel. 32 61 81 593 w godzinach pracy
magistratu.

