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Radni podjęli uchwałę dotyczącą waloryzacji stawek za gospodarowanie odpadami w mieście. Prowadzone analizy sytuacji na rynku i warunków ﬁnansowych,
stawianych przez przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów, rosnących kosztów niezależnych od gmin (wyższe ceny za składowanie
i zagospodarowanie odpadów), niski poziom ich segregowania oraz oddziałujący na sytuację stan epidemii powodują, że gminy muszą aktualizować taryfy opłat
lokalnych. W Jaworznie opłaty wzrosną o 10 zł od osoby.

ATOM 2.0:

Restauratorzy zwolnieni
z „opłaty koncesyjnej”

Nowe stawki za zagospodarowanie odpadów przyjęte
Uchwały podnoszące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są wprowadzane
w polskich samorządach już od ubiegłego roku. Nowa
taryfa obowiązująca w Jaworznie, w kwocie podstawowej wynoszącej 32 zł od osoby (dotychczas 22 zł
od osoby) za odpady segregowane obowiązuje od
1 marca 2021 r. Pierwszą opłatę, po zmianie stawki
będzie trzeba zatem uiścić do 22 kwietnia 2021 r.
- Wszystkie samorządy w Polsce są w takiej samej
sytuacji - gminy nie mają narzędzi, aby w sposób efektywny wpływać na system i obniżać koszty. Te są niezależne od miast, gdyż drożeją zewnętrzne usługi

i opłaty. Z analizy wynika, że kolejne miasta podejmują uchwały i podnoszą opłaty - mówi Magdalena
Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego.
Ulgi zostaną utrzymane
Podtrzymane zostaną dotychczasowe ulgi dla rodzin
wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny oraz
ulga za kompostowanie bioodpadów we własnym
zakresie.
Na przestrzeni lat zwiększyła się liczba osób korzystających z Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika. Spośród podmiotów (mieszkańców) będących w systemie w 2020

44 zł

128 zł

32 zł

Szczegółowe informacje
dotyczące zmian dostępne są
na stronie h ps:// ny.pl/rp589

Struktura kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami:

Wysokość nowej stawki:

22 zł

roku 2.735 - otrzymało ulgę w związku z posiadaniem
Karty Dużej Rodziny (1.605 osób - 2019), zaś 1.703
osób korzystało z ulgi w związku deklarowaniem
składowania bioodpadów w kompostowniku.
Rodziny wielodzietne korzystające z tego typu uprawnień nadal zaoszczędzą 4 zł od osoby za odpady
selektywne. Ulga za korzystanie z kompostownika
wyniesie 2,5 zł.

odpady zbierane w sposób
selektywny, miesięcznie na osobę

opłata sankcjonująca niewypełnianie ustawowego obowiązku segregacji
odpadów komunalnych za osobę. Projekt uchwały zakłada zastosowanie
w tym zakresie czterokrotnej wysokości stawki.

Rodziny wielodzietne korzystające z Karty Dużej Rodziny
zaoszczędzą 4 zł od osoby za odpady selektywne.
Ulga za korzystanie z kompostownika
wyniesie 2,5 zł.

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

92,64%

Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych

0,32%

Koszty obsługi administracyjnej tego systemu

6,7%
0,34%

Pozostałe koszty
(edukacji ekologicznej; wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub work; utworzenia
i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów
niebędących odpadami; usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania i magazynowania)

Przedsiębiorcy, prowadzący w ramach działalności restauracyjnej sprzedaż napojów alkoholowych, zostali zwolnieni z opłaty na kolejny
okres. Pierwsze zwroty części opłaty za 3.
transzę z 2020 roku traﬁły już na konta przedsiębiorców. Aktualnie udzielane wsparcie
dotyczy również 1. raty opłaty wnoszonej
w 2021 roku - aby je uzyskać wystarczy złożyć
jedno oświadczenie!
Po wejściu w życie dwóch uchwał Rady Miejskiej, ze zwrotu „opłaty koncesyjnej” za sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu (czyli dotyczącej lokali gastronomicznych), może skorzystać 45 przedsiębiorców.
Łącznie zwrot 3. raty opłaty będzie wynosił
38.735,25 zł.

Ruszyła przebudowa ul. Martyniaków
Ulica Martyniaków, która każdego dnia służy wielu jaworznickim kierowcom, nareszcie doczeka się
gruntownej przebudowy. Prace rozpoczęły się na początku marca 2021 r. Kierowcy muszą się liczyć ze
znacznymi utrudnieniami w ruchu samochodowym.
- W związku z inwestycją czekają nas spore utrudnienia w ruchu, jednak gdy prace się zakończą,
kierowcy zyskają przede wszystkim podwójny skręt
w lewo na obwodnicę Dąbrowy Narodowej - do
skrętu w lewo z Martyniaków przeznaczone zostaną
dwa pasy, co znacznie przyspieszy ruch na tym
skrzyżowaniu - wyjaśnia Andrzej Kramarz z Wydziału
Inwestycji Miejskich. - Prace planuje się prowadzić
etapowo - zamkniecie lewego, następnie prawego
pasa ruchu, z utrzymaniem ruchu jednokierunkowego na ul. Martyniaków od ul. Wojska Polskiego.
W ramach prowadzonych prac ulica zostanie rozebrana i zbudowana od podstaw razem z systemem
odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do miejsca, gdzie w 2019 roku Tauron
zlikwidował przejazdy kolejowe. Najważniejszą
widoczną zmianą w stosunku do istniejącej drogi będzie dodanie kolejnego pasa do skrętu na obwodnicę
Dąbrowy Narodowej. Ma to umożliwić skręt w lewo
z dwóch pasów, a nie jednego jak dotąd. Dzięki temu
więcej samochodów skręci w lewo - w stronę
Katowic - na pojedynczym sygnale zielonym.
Mniej widoczna będzie natomiast wzmocniona konstrukcja drogi, która sprawi, że możliwe będzie wydłużenie okresu międzyremontowego. Od ul. Wojska
Polskiego do Energetyków zostanie poprowadzona
również asfaltowa droga dla rowerów.
- Nie będzie to tylko powierzchowny remont, ale droga zostanie praktycznie w całości rozebrana i zbudowana od podstaw - dodaje Andrzej Kramarz. - Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone lampami
wertykalnymi, oświetlone zostaną również okolice
przystanków autobusowych i same wiaty. Zabudo-

wana zostanie również stacja meteorologiczna
informująca kierowców za pomocą aktywnych
znaków drogowych o warunkach drogowych i stanie
nawierzchni jezdni.
Dzięki temu na wiosnę 2022 roku kierowcy będą
mogli korzystać z całkowicie przebudowanej ulicy
Martyniaków. Po przebudowie dopuszczalna prędkość na ulicy Martyniaków zostanie podniesiona do
70 km/h.

Generalnym Wykonawcą na zlecenie Gminy jest
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW
Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Przebudowa tego
etapu ulicy Martyniaków kosztuje ponad 10,5 mln zł,
z czego nieco ponad 3,9 mln zł stanowi doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W kosztach
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej partycypuje
spółka Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Działki budowlane przy ul. 700-lecia na sprzedaż
W środę, 24 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim
w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnych działek budowlanych,
które zlokalizowane są w Jaworznie w rejonie
ul. 700-lecia.
Do zaoferowania będzie 16 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jaworznie
przy ul. 700-lecia (Jeleń). Kompleks działek generalnie
płaski, z lekkim spadkiem w kierunku południowo
zachodnim. Teren porośnięty trawą oraz licznymi
drzewami iglastymi oraz krzewami. Najbliższe otoczenie stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte
zielenią.
Wadium w pieniądzu wnieść należy w terminie do
17 marca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu
Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku
Handlowym w Warszawie S.A.

Podczas styczniowego posiedzenia Rady
Miejskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła
Silberta, ponownie została podjęta uchwała,
która umożliwia zwolnienie z 1. części opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Już
od poniedziałku – 22 lutego 2021 r. – na konta
jaworznickich przedsiębiorców branży gastronomicznej przelewane są należne zwroty za
uiszczone wcześniej opłaty. Do 24 lutego 2021 r.
wypłacono już 14 zwrotów na kwotę 15 tys. zł.,
a kolejne 11 przelewów jest w realizacji.
- Pobieranie „opłaty koncesyjnej” w sytuacji, gdy
lokale gastronomiczne nie prowadzą normalnej
działalności, byłoby skrajnie krzywdzące. Właściciele lokali gastronomicznych, ze względu na
obostrzenia epidemiologiczne, nie są w stanie
wykorzystać prawa do serwowania napojów
alkoholowych, a przecież za tę możliwość
wnoszą stosowną opłatę. Prezydent Jaworzna
oraz Radni zdecydowali zatem, by nie obciążać
przedsiębiorców, którzy w tak trudnym okresie
walczą o utrzymanie swoich biznesów – mówi
Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik prezydenta ds.
przedsiębiorczości i współpracy społecznej.

Zwolnienie z „opłaty koncesyjnej” przebiega
w maksymalnie uproszczonej procedurze. To
efekt pracy urzędników i konsultacji przeprowadzonych z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Wszystkie czynności administracyjne prowadzone są
w Urzędzie Miejskim, a ubiegający się o zwrot
właściciele lokali powinni wypełnić jedno proste
oświadczenie, w którym potwierdzany jest
numer konta, na który ma traﬁć zwrot za
uiszczoną opłatę.
W sprawach zwrotów za części wniesionych
opłat alkoholowych należy kontaktować się z:
ź Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Działalności Gospodarczej
tel.: 32 61 81 720, 32 61 81 716
ź Wydział Budżetowo-Finansowy

Referat Księgowości Dochodów
Niepodatkowych
tel.: 32 61 81 723

Szczegółowe informacje dostępne
na h ps:// ny.pl/rp5kn
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