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W szystko jednak wskazu-
je na to, że zanim będzie 

czysto i pięknie, trzeba będzie 
przeżyć i rozwiązać wiele dość 
skomplikowanych prawnych, or-
ganizacyjnych, czy logistycznych 
problemów, bo – jak wskazują 
samorządowcy – ustawa niesie 
zbyt wiele wątpliwości i niewia-
domych. Poza tym należy oczeki-
wać, iż od lipca za wywóz śmieci 
mieszkańcy będą płacić więcej. O 
ile więcej – na razie jeszcze nie 
wiadomo.

Diabeł i szczegóły
Taki system, jak obecnie 

w Polsce, obowiązuje tylko 
jeszcze w jednym kraju w Eu-
ropie – na Węgrzech. W pozo-
stałych został zmieniony i te-
raz czeka to także nas. Jak się 
okazuje, największe proble-
my wiążą się z dostosowaniem 
rozwiązań do obowiązujących 
w Polsce przepisów w innych 
dziedzinach, np. w prawie o po-
datkach lokalnych czy prawie 
spółdzielczym. Wiele dyskusji 

i sporów wywołało już samo 
zdefiniowanie pojęć, dlatego 
przedstawiciele Urzędu Miasta 
uczestniczyli w spotkaniach ze 
spółdzielniami, wspólnotami, 
radnymi, bo wszyscy powinni 
się rzyczynić do wypracowania 
możliwie najlepszego systemu.

Jaka metoda?
Radni będą musieli tak-

że wybrać metodę naliczania 
opłat za śmieci. Są trzy: w za-
leżności od liczby mieszkańców, 
powierzchni użytkowej oraz ilo-
ści zużytej wody.

Najwięcej zwolenników 
ma ta pierwsza, bo jest naj-
bardziej logiczna – odpady idą 
za człowiekiem, a nie za po-
wierzchnią czy zużyciem wody. 
Zresztą ta ostatnia być może 
sprawdzi się jedynie w gminach 
letniskowych lub tam, gdzie 
jest np. dużo studentów (choć 
są wątpliwości czy jest zgodna 
z konstytucją).

Przetarg, ale...
Nowe przepisy mogą do-

prowadzić do upadku spółek 
komunalnych, które do tej pory 
zajmowały się gospodarką od-
padową – ostrzegają samorzą-
dowcy. W przetargowym starciu 
nie mają raczej większych szans 
z takimi europejskimi gigantami 
jak np. Remondis, który obraca 
rocznie kwotą 5,3 mld euro. Po-
zbawione zleceń gminne zakła-
dy budżetowe, będą musiały być 
zlikwidowane, a to oznacza zwol-
nienia.

Wydawałoby się, że ta-
kie kwestie nie dotyczą bez-
pośrednio mieszkańców. Pro-
blem jednak w tym, że potężne 
koncerny mogą zastosować 
w pierwszym przetargu dum-
pingowe ceny, a gdy pokonają 
konkurencję, zaczną windować 
stawki i wówczas podwyżki od-
czują wszyscy ze zdwojoną siłą. 
Tak stało się m.in. w Czechach, 

gdzie przyjęto podobną ustawę. 
Po zmonopolizowaniu rynku 
opłaty za wywóz śmieci wzrosły 
tam kilkakrotnie.

Pojawił się pomysł, by gmi-
ny, w których działają spółki 
komunalne (takie jak Tychy, 
gdzie system odbioru śmieci, 
segregacji i zagospodarowania 
działa sprawnie w oparciu o kil-
ka firm, wśród których wiodą-
cą rolę odgrywa międzygminna 
spółka Master, i gdzie powstaje 
Zakład Kompleksowego Zago-
spodarowania Odpadów Ko-
munalnych), nie miałyby obo-
wiązku ogłaszania przetargów 
na odbiór odpadów i śmieci. 
Jednak rodzi się pytanie, czy 
w tym przypadku nie będzie-
my mieli do czynienia z mo-
nopolem spółek komunalnych? 
O rozstrzygnięciu w tej spra-
wie ma zadecydować Trybunał 
Konstytucyjny.

Będzie drożej

Podstawowa sprawa dla każ-
dego mieszkańca to cena, czy-
li określenie gminnej stawki. 
Z jednej strony Ministerstwo 
Środowiska twierdzi, iż spekula-
cje dotyczące znaczącego wzrostu 
cen są bezpodstawne, z drugiej – 
eksperci Krajowej Izby Gospo-
darczej szacują, że cena wzro-
śnie od 100 do 200 proc. Według 
nich nie będzie to mniej niż 15 
zł miesięcznie na osobę, bo taka 
cena powinna zapewnić sprawne 
działanie systemu.

System
W gminach mają powstać 

systemy odbioru śmieci i rozli-
czania firm za te usługi. Urzędy 
będą musiały poradzić sobie z 
wieloma problemami: zbiera-
nie, rejestrowanie i weryfiko-
wanie deklaracji (czy wszyscy 
złożyli deklaracje i czy są one 

prawdziwe), wydawanie zle-
ceń, potwierdzania ich wykona-
nia, rozliczanie usług płatnych, 
weryfikacja opłat, windykacja 
należności i egzekucja admi-
nistracyjna, sprawozdawczość, 
itp. Zdaniem ekspertów mia-
sta o takiej liczbie ludności jak 
Tychy powinny zatrudnić odat-
kowo 20 osób, jednak zdaniem 
przedstawicieli Urzędu Miasta, 
to za dużo. Planuje się zatrudnić 
7 osób, choć oczywiście dziś nie 
wiadomo, jak dużo będzie pra-
cy i czy to wystarczy. Zależeć 
to będzie od wielu rozwiązań, 
m.in. od tego, czy rozliczenia 
będą miesięczne czy kwartalne. 
Warto też dodać, iż w myśl usta-
wy, nie można tworzyć nowych 
jednostek lub powiększać spółek 
gminnych. Komórka zajmująca 
się śmieciowymi usługami musi 
być integralną częścią urzędu.

LeSzek SoBieraJ

Śmieci po nowemu
Na Najbliższej sesji Rady Miasta (29 

listopada) RadNi dyskutować będą Nad 
pakieteM uchwał wpRowadzających 

– od 1 lipca 2013 Roku – Nowe zasady 
odbioRu odpadów. Nowa ustawa 

Nałożyła Na gMiNy obowiązek podpisaNia 
uMowy z fiRMaMi wywozowyMi, któRe 

Mają być wyłoNioNe w pRzetaRgu. 
za odbióR odpadów obowiązywać będzie 

jedNa stawka, ale osoby segRegujące 
śMieci zapłacą MNiej. dzięki teMu Nie 

będzie „opłacało się” wyRzucaNie śMieci 
do lasu.

W najbliższym czasie widzo-
wie telewizyjnych stacji infor-
macyjnych i biznesowych zoba-
czą spoty reklamujące Tychy. 
To jeden z elementów projek-
tu „inwestuje z najlepszymi”, 
który ma przyciągnąć do mia-
sta inwestorów.

T o miasto, w którym biznes idzie 
w parze z pasją – od takich słów 

rozpoczyna się spot reklamowy, któ-
ry można zobaczyć m.in. w stacji 
TVN. Od 20 listopada rozpocznie się 
też emisja spotu animowanego.

Tychy polecają się inwestorom 
również na billboardach, które moż-
na napotkać na międzynarodowych 
lotniskach, także w Pyrzowicach. Po-
dobne billboardy staną przy drodze 
krajowej nr 1. Wszystko po to, aby 

zwrócić uwagę potencjalnych inwe-
storów na nasze miasto.

– Dzięki skutecznie prowadzo-
nej polityce inwestycyjnej, w ostat-
nich 10 latach w Tychach ulokowało 
się ponad 50 firm z kapitałem pol-
skim i zagranicznym – mówi prezy-
dent miasta Andrzej Dziuba. – Po-
wstało około 12 tys. nowych miejsc 
pracy.

Tychy są miastem atrakcyjnym 
dla inwestorów, jednak o tę atrakcyj-
ność wciąż trzeba dbać. Stąd pomysł 
na kampanię zachęcającą do inwe-
stowania właśnie tutaj. Oprócz wyżej 
opisanych działań, kampania obejmie 
też przygotowanie albumów, folde-
rów i prezentacji multimedialnych 
dla potencjalnych inwestorów, pu-
blikację artykułów sponsorowanych 
w prasie biznesowej i uruchomienie 

specjalnego portalu internetowe-
go www.inwestujeznajlepszymi.pl, 
gdzie zainteresowani znajdą informa-
cje o mieście, infrastrukturze i tere-
nach inwestycyjnych. Przekierowanie 
na portal można znaleźć na stronie 
Urzędu Miasta www.umtychy.pl.

We wrześniu Tychy zaprezento-
wały się na największych w Europie 
Targach Inwestycji i Nieru-
chomości Expo Real 2012. 
Promowane tam były m.in. 
tereny inwestycyjne u zbie-
gu alei Bielskiej i alei Jana 
Pawła oraz u zbiegu ulic Be-
skidzkiej i Oświęcimskiej. 
Czy inwestorów z kraju i za-
granicy zainteresuje oferta 
miasta? Z pewnością byłoby 
to korzystne dla mieszkań-
ców. Na odczuwalny w ca-

łej Europie kryzys gospodarczy nie 
ma lepszego remedium niż tworzenie 
nowych miejsc pracy.

Tychy pozyskały fundusze unij-
ne na promocję gospodarczą miasta. 
Wartość projektu to ponad 1.187.240 
zł, z czego 1.009.154 zł to środki 
unijne. Projekt realizowany będzie 
do końca lipca 2013 roku. SW

PROMOCJA GOSPODARCZA MIASTA

Tychy inwestują z najlepszymi

Nowe przepisy mają wejść w życie od lipca 2013 r.
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P o raz kolejny na placu 
Baczyńskiego w dniach 

13–16 grudnia odbędzie 
się Jarmark Bożonarodze-
niowy. Będzie, jak zwykle, 
magicznie. Plac wypełni 
się świątecznymi straga-
nami i stoiskami, wystąpią 
artyści, pojawi się bajko-
wa sceneria. Nie zabraknie 
smakołyków oraz atrakcji 
dla młodszych i starszych 
tyszan.

Zapraszamy wszyst-
kich handlowców, któ-
rzy chcieliby wziąć udział 
w Jarmarku do wynajmu 
domków na czas jego trwa-
nia – koszt to 500 zł.

Zgłoszenia można wysy-
łać na adres: jarmark.tychy@
gmail.com tylko do piątku 23 
listopada! Uwaga, wolne są 
jeszcze tylko cztery domki!

Karty zgłoszeniowe są 
do pobrania na stronie www.
umtychy.pl i www.bip.kultu-
ra.tychy.pl.

Szczegółowe informacje 
pod numerami telefonów:
32/327 02 91 W. 28 Da-
ria Janiurek – Miejskie Cen-
trum Kultury
32/776 39 18 Katarzyna 
Kula – Wydział Informa-
cji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta 
Tychy

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

ostatnie jarmarkowe 
domki do wynajęcia!


