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Wszystko o systemie gospodarki odpadami
Zmiana operatora systemu gospodarki odpadami wymusiła wymianę pojemników na śmieci. Aktualnie
dobiega końca wyposażanie stanowisk kontenerowych i dostarczanie koszy do mieszkańców domów
jednorodzinnych. Harmonogram wywozu odpadów pozostaje bez zmian i śmieci są odbierane od mieszkańców zgodnie z dotychczas ustalonymi terminami.
kontenery. Podstawowymi zadaniami, które mieszkańcy
powinni egzekwować od administratorów, są: zapewnienie
dostępu dla mieszkańców i ﬁrm odbierającej odpady,
utwardzenie, ogrodzenie i utrzymanie porządku, w razie
potrzeby powiększenie stanowiska o dodatkowe kontenery.
Część zarządców jeszcze nie zorganizowała takich stanowisk
(pomimo przypomnień i ponagleń). To najwyższy czas, aby
dorównać standardem do coraz powszechniejszych
w naszym mieście ogrodzonych i zamykanych osiedlowych
punktów z kontenerami, takich jak na zdjęciu obok.

Aktualności
Rodzinne popołudnie z "Mam Talent"
Już 19 listopada zapraszamy na „Popołudnie z Rodziną”.
Nasze miasto odwiedzą m.in. uczestnicy programu „Mam
talent”, którzy zdobyli sympa ę i uznanie publiczności.
Do udziału w tym miejskim wydarzeniu zaprasza Paweł
Silbert, Prezydent Jaworzna. Spotkanie dla jaworznickich
rodzin odbędzie się w niedzielę, 19 listopada w Hali
Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu (ul. Grunwaldzka 80). Początek imprezy
zaplanowano na godzinę 16. Wspólna zabawa zakończy się
o 18. Organizatorzy zadbali o to, by były to naprawdę
intensywne dwie godziny.

Dlaczego ﬁrma wybrała inny rodzaj pojemników niż
dotychczas używane?
Pojemniki o nowych wymiarach zostały wybrane zgodnie
z oczekiwaniami i na prośbę dużych zarządców mieszkaniowych - wspólnot i spółdzielni. Są one dostosowane do
wymogów nowych, zamykanych i zadaszonych stanowisk
kontenerowych, które powstają w mieście z inicjatywy
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Proces budowy
nowych stanowisk będzie trwał, wspólnoty i spółdzielnie
prosiły o tego typu kontenery, dlatego wyprzedzająco
zastosowano nowy typ na wszystkich stanowiskach.

Nowoczesne stanowisko kontenerowe spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego
Dlaczego śmieci nie odbiera już MPO i dlaczego wybrano
innego operatora?
Kwes e wyłaniania przez gminę operatora systemu
odpadów regulują przepisy prawa. Jeżeli gmina posiada
w spółce komunalnej, która zajmuje się odbiorem odpadów
100 proc. udziałów, możliwe byłoby zrealizowanie takiej
umowy w ramach zamówienia IN-HOUSE (tj. na zasadzie
wewnętrznego operatora - bez przetargu). Taka sytuacja w
przypadku Jaworzna jednak nie występuje, gmina nie jest
100-procentowym udziałowcem, dlatego też wywóz
odpadów realizowany jest na podstawie wyników przetargu
nieograniczonego, w którym mogą wystartować wszystkie
podmioty działające w tej branży. Gmina miała obowiązek
zorganizowania kolejnego przetargu, gdyż dotychczasowa
umowa z ﬁrmą MPO sp. z o.o. dobiegła końca. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych, który jest organizatorem gminnego systemu
gospodarki odpadami w Jaworznie, ogłosił przetarg na
wyłonienie operatora systemu. Wpłynęły trzy oferty.
Konsorcjum pod przewodnictwem spółki A.S.A. Eko Polska
z Zabrza zaoferowało realizację zamówienia za kwotę blisko
30,6 mln zł, MPO Jaworzno złożyło ofertę na sumę 29,1 mln
zł, a konsorcjum ze spółką AVR z Krakowa jako liderem
zaproponowało kwotę nieco przekraczającą 28,5 mln zł. Przy
wyborze ofert decydowały także inne niż cena czynniki, takie
jak termin płatności faktury (20 proc. oceny) i spełnienie
standardów środowiskowych (20 proc.). Najkorzystniejszą
ofertę w przetargu zgłosiło konsorcjum ﬁrm AVR Sp. z o.o.
(lider), AVR S.P.S., Mieczysław Jakubowski PW „Miki” i MIKI
Recykling Sp. z o.o. Firma MPO, która zajęła drugą lokatę,
odwołała się od decyzji komisji przetargowej. Krajowa Izba
Odwoławcza po sprawdzeniu postępowania przetargowego
zorganizowanego przez MZNK podtrzymała decyzję
jednostki. We wrześniu została zawarta trzyletnia umowa
z konsorcjum pod przewodnictwem AVR.

Czy wszystkie dotychczasowe usługi zostaną zachowane?
Co z harmonogramem wywozu?
Harmonogram wywozu odpadów pozostaje bez zmian.
Przetarg został tak zorganizowany, aby zachować wszystkie
dotychczasowe udogodnienia związane z gospodarką
odpadami. Dodatkowo jeszcze w tym roku zostanie oddany
nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Górnośląskiej, w którym mieszkańcy mogą pozbyć
się wszelkiego rodzaju odpadów, które nie powinny być
wyrzucane do kontenerów.
Wymiana pojemników
W związku z faktem, że ﬁrma MPO nie odsprzedała swoich
pojemników na odpady nowemu operatorowi systemu
(ﬁrma AVR), musiał on zakupić pojemniki i dostarczyć je do
mieszkańców w zamian za pojemniki i kontenery, które do
tej pory posiadali. Po ustaleniu szczegółów wymiana
rozpoczęła się w dniu 16 października br. Firma MPO
w trakcie odbioru odpadów realizowanego zgodnie
z dotychczasow ym harmonogramem zabiera swoje
pojemniki od mieszkańców domów jednorodzinnych
i kontenery ze stanowisk przy blokach. Natomiast
konsorcjum pod przewodnictwem AVR dostarcza swoje
pojemniki. Pracownicy MZNK na bieżąco kontrolują proces
dostawy pojemników. Wszystkie stanowiska kontenerowe
przy blokach są już wyposażone w pojemniki na odpady
komunalne zmieszane oraz pojemniki do segregacji. Nowy
operator posprzątał też zalegające na stanowiskach odpady.
Za stanowiska odpowiadają zarządcy budynków
Przypominamy, że nie gmina, a administrator budynku
(spółdzielnia, wspólnota) ma zapewnić mieszkańcom miejsce do składowania śmieci. Do obowiązków zarządców
należy również dbałość o właściwy wygląd stanowiska na

Co z pojemnikami do segregacji odpadów?
Zmieniony został także rodzaj kontenerów na odpady
zbierane w sposób selektywny. Pojemniki popularnie
nazywane "dzwonami" zostały zastąpione przez kontenery
o pojemności 1,1 m³. Zmiana ta jest wynikiem interwencji
mieszkańców, którzy skarżyli się na zbyt małe otwory
w "dzwonach" i utrudnioną obsługę oraz przypadki
kaleczenia rąk przy wyrzucaniu odpadów.

- Na „Popołudnie z Rodziną” zapraszamy jaworznickie
rodziny. To będzie fantastyczna okazja, by podczas zabawy
spędzić czas wspólnie z najbliższymi. Każda rodzina,
otrzyma niespodziankę, a niesamowite atrakcje zapewnią
uczestnicy popularnego show "Mam Talent" - zapowiada
Monika Bryl, Zastępca Prezydenta.

Czy zapłacę więcej za śmieci po zmianie odbiorcy
odpadów?
Nie. Rozstrzygnięty przetarg i wyłonienie ﬁrmy odbierającej
odpady nie wpływa na wysokość opłat za śmieci. Obowiązują dotychczasowe stawki zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak wielorodzinnej. W przypadku osób, które
zadeklarują segregację odpadów, stawka wynosi nadal
15 zł od osoby miesięcznie, a jeśli odpady nie są segregowane - 29 zł od osoby miesięcznie.
Co mam zrobić jeśli nie dostałem pojemnika?
Poinformować o tym fakcie Dział Gospodarki Odpadami
MZNK - odpady@mznk.jaworzno.pl lub telefonicznie (32745 10 61, 63, 65, 66). Podać dokładny adres i datę wymiany
pojemników (od kiedy nie ma pojemnika). Pracownicy
MZNK polecą ﬁrmie AVR dostarczyć pojemnik pod wskazany
adres.
Skargi i zażalenia na wygląd i bałagan na stanowiskach
kontenerowych należy zgłaszać do poszczególnych administratorów budynków.

Jaworzno wysoko w rankingu inwestycyjnym "Wspólnoty"
Nasze miasto zajęło 11. miejsce w Polsce w pres żowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego
Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2014-2016, w kategorii miasta na
prawach powiatu (w Polsce jest ich 66)! Tym samym Jaworzno uplasowało się w obecnym rankingu
na 5 miejscu wśród miast z województwa śląskiego.
Ranking "WSPÓLNOTY" jest opracowaniem prof. Pawła
Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o zestawienie wszystkich samorządów, analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań ﬁnansowych
JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją
prowadzoną przez pismo "WSPÓLNOTA".

AKTYWNE JAWORZNIANKI
Zapraszamy na spotkanie realizowane w ramach cyklu
"Aktywne Jaworznianki", które odbędzie się w piątek,
17 listopada br., w sali obrad Urzędu Miejskiego. Cykl
comiesięcznych spotkań skierowany jest zarówno do
kobiet pracujących zawodowo, prowadzących własne
biznesy, jak również osób bezrobotnych, poszukujących
pracy oraz planujących otworzyć własną działalność
gospodarczą.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie okazją
do poszerzenia wiedzy m.in. na temat tego jak skutecznie
walczyć ze stresem w pracy, jak nie zajadać emocji. Nie
zabraknie również informacji dotyczących marke ngu
internetowego dla przedsiębiorców, np. jak promować
ﬁrmę za pomocą takich narzędzi jak Facebook czy
Instagram. Kolejnym tematem będzie pozyskiwanie
środków i dotacji z Unii Europejskiej.
Pomysłodawczyniami cyklu spotkań jest Patrycja Kłósek,
Karolina Boborowska, ze strony miasta w projekt włączyła
się Monika Bryl Zastępca Prezydenta.

GOTOWI DO AKCJI ZIMA

Jaworzno pod względem nakładów inwestycyjnych wyprzedziło takie miasta jak m.in. Rybnik, Częstochowa,
Koszalin, Bielsko-Biała, Grudziądz, Koszalin.

- Jeśli spojrzeć na budżety wszystkich JST, to rekordowy pod
tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki,

Udział w imprezie jest bezpłatny. Wszystkich chętnych
zapraszamy do odebrania wcześniej wejściówki. Ważne jest
to, że swój bilet musi mieć każdy uczestnik. To oznacza,
że jeśli rodzina jest czteroosobowa, to potrzebuje czterech
wejściówek. Dzięki temu organizatorzy będą mogli lepiej
się przygotować na liczbę gości. Bilety odbierać można
w Hali Widowiskowo-Sportowej.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Trwa "Akcja Zima". W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, za zadanie zimowego utrzymania będą odpowiedzialne dwie ﬁrmy - ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia
oraz MPO z Jaworzna. Miasto podzielone zostało na dwa
rejony, które rozdziela granica wzdłuż ulic: Batorego,
Szczakowskiej, Grunwaldzkiej, Jana Pawła II (TŚ) i Krakowskiej.

- W ubiegłym roku zmieniliśmy nieco zasady naszego rankingu (tworzymy go nieprzerwanie od początku XXI wieku).
Wcześniej skupialiśmy się tylko na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa,
gospodarka komunalna). Od zeszłego roku bierzemy pod
uwagę całość wydatków majątkowych, stąd nie podajemy
miejsc zajmowanych przez samorządy we wcześniejszych
latach - wyjaśniają autorzy rankingu.
Skąd ta zmiana?
- Kiedy wiele lat temu ustalaliśmy zasady rankingu, uważaliśmy (w ślad za dominującym nurtem teorii rozwoju regionalnego i lokalnego), że to inwestycje infrastrukturalne mają
decydujące znacznie dla stwarzania warunków dla rozwoju
gospodarczego. Było to istotne zwłaszcza ze względu na
wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ale sytuacja się
zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak dotkliwa, a o
powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują także
inwestycję w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi - tłumaczy Paweł Swianiewicz.
Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od
oczekiwanego.

Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, konkursy, quizy,
artystyczne występy i niespodzianki to tylko nieliczne
spośród atrakcji przygotowanych na imprezę, która już
wkrótce odbędzie się w naszym mieście pod hasłem
„Popołudnie z Rodziną”. Ze specjalnym programem
artystycznym wystąpią też przedszkolaki i uczniowie. Będą
zabawy prowadzone przez animatorów, a w jaworznickiej
hali pojawią się postaci z ulubionych przez dzieci bajek.

W tym roku Jaworzno zyskało kolejny,
w całości przejezdny element Obwodnicy Północnej miasta
- od ul. Chełmońskiego do ul. Św. Wojciecha.
z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Ale rok 2016 był
wyjątkowo niedobry, wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r. zauważa prof. Swianiewicz.
Samorządowcy i eksperci zwracają uwagę na niepokojące
zjawiska przy realizacji wielu, nierzadko strategicznych
inwestycji. Sytuacja gospodarcza i "rynek wykonawcy"
powoduje, że przetargi są powtarzane, a często nierozstrzygane z powodu za wysokich ofert lub też braku oferentów. Jak oceniają specjaliści taka sytuacja będzie
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występowała coraz częściej, a samorządy muszą liczyć się
z wysokimi cenami, przez co część zaplanowanych zadań
może nie być zrealizowana. Ten problem sygnalizuje również
Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, który w niedawnych
wywiadach prasowych podkreślał jak trudno w dzisiejszych
okolicznościach zrealizować plan inwestycyjny. Tendencja ta
jest mocno odczuwalna w innych samorządach, a wręcz
staje się powszechna. Tym bardziej wobec takiej sytuacji
cieszy wysoka pozycja i uplasowanie się Jaworzna w czołówce miast o największym potencjale inwestycyjnym.

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

Jeśli chodzi o utrzymanie Rynku, odpowiedzialnym za to
zadanie będzie ﬁrma PHU WALKO, ze wsparciem sił
własnych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
Zimowe utrzymanie miasta to nie tylko odśnieżanie, czy
usuwanie oblodzeń na drogach i chodnikach, ale również
czyszczenie - zamiatanie dróg i chodników, opróżnianie
koszy ulicznych i przystankowych oraz utrzymanie
przystanków komunikacji miejskiej.

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi er.com
@MiastoJaworzno

