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Śmieci po nowemu
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.

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

Radni będą musieli także wybrać metodę naliczania
opłat za śmieci. Są trzy: w zależności od liczby mieszkańców,
powierzchni użytkowej oraz ilości zużytej wody.
Najwięcej zwolenników
ma ta pierwsza, bo jest najbardziej logiczna – odpady idą
za człowiekiem, a nie za powierzchnią 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).

Diabeł i szczegóły
Taki system, jak obecnie
w Polsce, obowiązuje tylko
jeszcze w jednym kraju w Europie – na Węgrzech. W pozostałych został zmieniony i teraz czeka to także nas. Jak się
okazuje, największe problemy wiążą się z dostosowaniem
rozwiązań do obowiązujących
w Polsce przepisów w innych
dziedzinach, np. w prawie o podatkach lokalnych czy prawie
spółdzielczym. Wiele dyskusji

Przetarg, ale...

Eliza Madej

szystko jednak wskazuje na to, że zanim będzie
czysto i pięknie, trzeba będzie
przeżyć i rozwiązać wiele dość
skomplikowanych prawnych, organizacyjnych, czy logistycznych
problemów, bo – jak wskazują
samorządowcy – ustawa niesie
zbyt wiele wątpliwości i niewiadomych. Poza tym należy oczekiwać, iż od lipca za wywóz śmieci
mieszkańcy będą płacić więcej. O
ile więcej – na razie jeszcze nie
wiadomo.

Jaka metoda?

Nowe przepisy mają wejść w życie od lipca 2013 r.

Nowe przepisy mogą doprowadzić do upadku spółek
komunalnych, które do tej pory
zajmowały się gospodarką odpadową – ostrzegają samorządowcy. W przetargowym starciu
nie mają raczej większych szans
z takimi europejskimi gigantami
jak np. Remondis, który obraca
rocznie kwotą 5,3 mld euro. Pozbawione zleceń gminne zakłady budżetowe, będą musiały być
zlikwidowane, a to oznacza zwolnienia.
Wydawałoby się, że takie kwestie nie dotyczą bezpośrednio mieszkańców. Problem jednak w tym, że potężne
koncerny mogą zastosować
w pierwszym przetargu dumpingowe ceny, a gdy pokonają
konkurencję, zaczną windować
stawki i wówczas podwyżki odczują 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 gminy, w których działają spółki
komunalne (takie jak Tychy,
gdzie system odbioru śmieci,
segregacji i zagospodarowania
działa sprawnie w oparciu o kilka firm, wśród których wiodącą rolę odgrywa międzygminna
spółka Master, i gdzie powstaje
Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych), nie miałyby obowiązku ogłaszania przetargów
na odbiór odpadów i śmieci.
Jednak rodzi się pytanie, czy
w tym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z monopolem spółek komunalnych?
O rozstrzygnięciu w tej sprawie ma zadecydować Trybunał
Konstytucyjny.

Będzie drożej
Podstawowa sprawa dla każdego mieszkańca to cena, czyli określenie gminnej stawki.
Z jednej strony Ministerstwo
Środowiska twierdzi, iż spekulacje dotyczące znaczącego wzrostu
cen są bezpodstawne, z drugiej –
eksperci Krajowej Izby Gospodarczej szacują, że cena wzrośnie 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 rozliczania firm za te usługi. Urzędy
będą musiały poradzić sobie z
wieloma problemami: zbieranie, rejestrowanie i weryfikowanie deklaracji (czy wszyscy
złożyli deklaracje i czy są one

W najbliższym czasie widzowie telewizyjnych stacji informacyjnych i biznesowych zobaczą spoty reklamujące Tychy.
To jeden z elementów projektu „Inwestuje z najlepszymi”,
który ma przyciągnąć do miasta inwestorów.

T

o miasto, w którym biznes idzie
w parze z pasją – od takich słów
rozpoczyna się spot reklamowy, który można zobaczyć m.in. w stacji
TVN. Od 20 listopada rozpocznie się
też emisja spotu animowanego.
Tychy polecają się inwestorom
również na billboardach, które można napotkać na międzynarodowych
lotniskach, także w Pyrzowicach. Podobne billboardy staną przy drodze
krajowej nr 1. Wszystko po to, aby

zwrócić uwagę potencjalnych inwestorów na nasze miasto.
– Dzięki skutecznie prowadzonej polityce inwestycyjnej, w ostatnich 10 latach w Tychach ulokowało
się ponad 50 firm z kapitałem polskim i zagranicznym – mówi prezydent miasta Andrzej Dziuba. – Powstało około 12 tys. nowych miejsc
pracy.
Tychy są miastem atrakcyjnym
dla inwestorów, jednak o tę atrakcyjność wciąż trzeba dbać. Stąd pomysł
na kampanię zachęcającą do inwestowania właśnie tutaj. Oprócz wyżej
opisanych działań, kampania obejmie
też przygotowanie albumów, folderów i prezentacji multimedialnych
dla potencjalnych inwestorów, publikację artykułów sponsorowanych
w prasie biznesowej i uruchomienie

specjalnego portalu internetowego www.inwestujeznajlepszymi.pl,
gdzie zainteresowani znajdą informacje o mieście, infrastrukturze i terenach inwestycyjnych. Przekierowanie
na portal można znaleźć na stronie
Urzędu Miasta www.umtychy.pl.
We wrześniu Tychy zaprezentowały się na największych w Europie
Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real 2012.
Promowane tam były m.in.
tereny inwestycyjne u zbiegu alei Bielskiej i alei Jana
Pawła oraz u zbiegu ulic Beskidzkiej i Oświęcimskiej.
Czy inwestorów z kraju i zagranicy zainteresuje oferta
miasta? Z pewnością byłoby
to korzystne dla mieszkańców. Na odczuwalny w ca-

łej Europie kryzys gospodarczy nie
ma lepszego remedium niż tworzenie
nowych miejsc pracy.
Tychy pozyskały fundusze unijne 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

Leszek Sobieraj

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

PROMOCJA GOSPODARCZA MIASTA

Tychy inwestują z najlepszymi

prawdziwe), wydawanie zleceń, potwierdzania ich wykonania, rozliczanie usług płatnych,
weryfikacja opłat, windykacja
należności i egzekucja administracyjna, sprawozdawczość,
itp. Zdaniem ekspertów miasta o takiej liczbie ludności jak
Tychy powinny zatrudnić odatkowo 20 osób, jednak zdaniem
przedstawicieli Urzędu Miasta,
to za dużo. Planuje się zatrudnić
7 osób, choć oczywiście dziś nie
wiadomo, jak dużo będzie pracy 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 ustawy, nie można tworzyć nowych
jednostek lub powiększać spółek
gminnych. Komórka zajmująca
się śmieciowymi usługami musi
być integralną częścią urzędu.

Ostatnie jarmarkowe
domki do wynajęcia!

P

o raz kolejny na placu
Baczyńskiego w dniach
13–16 grudnia odbędzie
się Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie, jak zwykle,
magicznie. Plac wypełni
się świątecznymi straganami i stoiskami, wystąpią
artyści, pojawi się bajkowa sceneria. Nie zabraknie
smakołyków oraz atrakcji
dla młodszych i starszych
tyszan.
Zapraszamy wszystkich handlowców, którzy chcieliby wziąć udział
w Jarmarku do wynajmu
domków na czas jego trwania – koszt to 500 zł.

Zgłoszenia można wysyłać 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.kultura.tychy.pl.
Szczegółowe informacje
pod numerami telefonów:
32/327 02 91 w. 28 Daria Janiurek – Miejskie Centrum Kultury
32/776 39 18 Katarzyna
Kula – Wydział Informacji, Promocji i Współpracy
z Zagranicą Urzędu Miasta
Tychy

