
SZANOWNI PAŃSTWO!
Każdy posiadacz szamba jest zobligowany do 
udokumentowania, że  zgodnie z zawartą umową, 
opróżnia  szambo i ma na to dowód wpłaty. Dlatego 
też, w dobrze pojętym własnym interesie, żądajmy 
od  przedsiębiorców świadczących nam taką usługę, 
dowodów jej wykonania oraz  wpisania na rachunku 
ilości odebranych od nas ścieków w m³. 

Jak każdej wiosny będziemy wystawiać dla Państwa 
pojemniki pomocne w wiosennych porządkach naszych 
obejść. Poniżej harmonogram ich opróżniania.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH 
DO ZBIERANIA ZANIECZYSZCZEŃ UPRZĄTNIĘTYCH 
Z CHODNIKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ORAZ HARMONOGRAM ICH OPRÓŻNIANIA

01 - 02 kwietnia 2014 roku
1. ul. Rynek (naprzeciw siedziby OSP)
2. ul. Królowej Jadwigi (parking)
3. ul. Millenium (teren zielony za placem 

kościelnym)
4. ul. Millenium (obok posesji nr 20)
5. ul. Zamenhoff a (przy posesji nr 42) 
6. ul. Zamenhoff a (naprzeciw bloku nr 29a)
7. ul. Papieska (naprzeciw posesji nr 5)

03 – 04 kwietnia 2014 roku
1. przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Dworskiej 

(teren zielony)
2. przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Wyszyńskiego 

(parking)
3. ul. Wyszyńskiego (przy posesji nr 20)
4. ul. Wyszyńskiego (obok ujęcia wody MZWiK)
5. przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Jaworznicką 

(cypelek)
6. ul. Sucharskiego (przy zatoczce autobusowej)

07 – 08 kwietnia 2014 roku
1. przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Ciemną
2. przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną 

(przy skwerze)
3. ul. Leśna (naprzeciw posesji nr 36) 
4. ul. Leśna (naprzeciw posesji nr 52)
5. ul. Wyzwolenia (naprzeciw sklepu „MAJAK”)
6. ul. Wyzwolenia (przy posesji nr 114)

7. przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną 
(obok ujęcia wody MZWiK)

8. ul. Lotnicza (przy posesji nr 22)

09 – 10 kwietnia 2014 roku
1. ul. Mrzygłodzka (przy posesji nr 9)
2. przy skrzyżowaniu ul. Mrzygłodzkiej z ul. Kolejową
3. teren zielony przy ul. Jedwabnej (na wysokości 

posesji nr 4h)
4. ul. Gruchla (przy posesji 12a)
5. ul. Polna (przy posesji nr 4 – sklep Firany, Zasłony)
6. ul. Strażacka (przy posesji nr 44)
7. ul. Jana Pawła II (parking przed sklepem 

„Wyposażenie Ogrodowe”)
8. ul. Jana Pawła II (przy posesji nr 83) 

11 – 12 kwietnia 2014 roku
1. ul. Waryńskiego (naprzeciw posesji nr 80)
2. ul. Waryńskiego (naprzeciw posesji nr 58 – teren 

zielony)
3. ul. Waryńskiego (działka niezabudowana 

naprzeciw posesji nr 26)
4. ul. Kopernika (obok posesji 40 lub 42) 
5. ul. Kopernika (naprzeciw posesji nr 22)
6. ul. Nowowiejska (przy remizie OSP Nowa Wieś)

Pojemniki będą ustawione do godziny 1000 

natomiast odebrane o godzinie 1200 dnia 
następnego.
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SZANOWNI PAŃSTWO
Wiosna to okres porządków. W tym 
roku zima pozwoliła na wcześniejsze 
rozpoczęcie remontów dróg.  
Rozpoczęliśmy ręczne, pozimowe 
oczyszczanie miasta, a na początek 
kwietnia planujemy ustawienie 
pojemników, przeznaczonych do 
zbieranych przez Państwa  zanieczyszczeń pozimowych. 

NAKŁADKI I REMONTY DRÓG 
3000m² nowej nakładki zyskała ul. Dworska  
w pierwszym etapie robót na tej drodze. Trwają prace  
w ul. Pięknej, która również zyska 3480m² całkiem nowej 
nawierzchni. Dokończony został, rozpoczęty w zeszłym 
roku, remont ul. Wyzwolenia. Na naszych drogach trwają 
prace remontowe - łatanie dziur. Zaczynamy również 
sprzątanie naszych ulic.  

BUDOWA NA GRUCHLI
By zachęcić przedsiębiorców do inwestowania  
w Myszkowie, zakupiony wcześniej przez Gminę Myszków 
teren, należało uzbroić. Zadanie o niebagatelnej kwocie 
ponad 5,5 mln zł. udało się zmniejszyć do 15% własnego 
wkładu. Z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego pozyskaliśmy ponad  
4,5 mln zł. na „Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy  
ul. Gruchla”. Umowa na wybudowanie kanału sanitarnego, 
deszczowego, wodociągu oraz odtworzenia jezdni  
po wybudowaniu mediów, kończy się 16 czerwca  
2014 r. Gmina zyska 6ha uzbrojonego i atrakcyjnego terenu. 
Po wielu latach braku takiej oferty, nasze miasto będzie 
wreszcie mogło oferować teren, by zwiększyć w ten sposób 
szanse na powstanie nowych miejsc pracy w Myszkowie. 

ROBOTY NA UL. SPÓŁDZIELCZEJ
Ulica Spółdzielcza na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Słowackiego do bloku nr 5, od 3 marca br. jest zamknięta.  
Proponowane objazdy do ulicy Kwiatkowskiego przez Plac 
Dworcowy lub ulicami Kochanowskiego i Polną. Roboty  
w ul. Spółdzielczej to realizacja zadania „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III etap”.   

ZLEWNIA - TAŃSZE SZAMBO
6 lutego, przy ul. Partyzantów została otwarta zlewnia  
w Myszkowie. Wybudowanie stacji zlewnej ścieków 
dowożonych, to kolejny etap uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie naszego miasta. Cennik (netto) 
ścieków dowożonych wynosi:

• ścieki bytowe - 8,92zł/m³
• ścieki przemysłowe - 23,16/m³
• opłata abonamentowa - 8,33/m³

Całokształt prowadzonej przez ZWiK działalności w roku 
ubiegłym, w tym budowa zlewni ścieków, umożliwiła 
utrzymanie na niezmienionym poziomie, cen za wodę 

i ścieki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2014 r. 
W ten sposób zniwelowaliśmy wieloletnią niedogodność 
wożenia ścieków z Myszkowa do zlewni w Zawierciu. 

„GMINA NA 5”
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz 
Regionalnych (SKN PAR) działające przy Instytucie 
Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
już po raz piąty przygotowało raport z badań jakości obsługi 
potencjalnych inwestorów przez Urzędy Gmin - raport 

„Gmina na 5!”. Ocenianych było ponad 600 Gmin, a badania 
podzielono na dwie części- audyt stron internetowych i ocenę 
kontaktu elektronicznego. W tym gronie Gmina Myszków 
uplasowała się na 14 miejscu, wyprzedzając min. Katowice 
 
NASZA DUŻA RODZINA

„Nasza duża rodzina” to 
nasz gminny projekt, 
który wspiera rodziny 
wielodzietne. Gmina 
zaoferowała ulgowe wstępy  
na własne obiekty. Do 
projektu włączają się 
również inne firmy. 
Konsorcjum Firm: PKS-
Południe - lider oraz Apolinary Lazar Marcin Lazar - członek 
oferuje 50% ulgę na bilety komunikacji miejskiej, Sokpol 

„daje” 10% rabatu na produkty ze sklepiku firmowego, 
które są w stałej ofercie. Capri 5% rabatu na własny 
asortyment, a Hurtownia Papiernicza Biuro A-Z Ireny 
Wysockiej posiadaczom karty, oferuje  rabaty na materiały 
papiernicze.  3%  przy zakupie do wysokości 50 zł oraz 5% 
powyżej tej kwoty. Lista ludzi dobrej woli jest nadal otwarta. 
Zapraszam. 

UWAGA ! WAŻNE OGŁOSZENIA
Urząd Miasta w Myszkowie przypomina, że od br. każdy 
podatnik, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz 
środków transportowych posiada indywidualny rachunek 
bankowy. W związki z czym prosimy o dokonywanie wpłat 
na rachunek wskazany w decyzji podatkowej.
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta,  
za pomocą Internetu lub w kasach Międzypowiatowego 
Banku Spółdzielczego w punktach:

• przy ul. Kościuszki 111
• przy ul. Sikorskiego 18a (obok Biedronki)

Wszystkie wymienione kasy z tytułu wpłaty nie pobierają 
opłat.  Od 1 marca, w każdy wtorek, kasa w Urzędzie 
Miasta jest czynna od g. 945 do 1630, w pozostałych 
dniach – poniedziałek, środa, czwartek od g. 745 do 1430.  
w piątki od 745 do 1230

ul. Piękna

ul. Dworska


