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Zakończyła się zasadnicza 
część prac nad projektem 
zmiany „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Tychy”. Przygotowa-
ło go Biuro Rozwoju Regio-
nu Sp. z o.o. w Katowicach 
we współpracy z Pracownią 
Planowania Przestrzennego 
w Tychach. Po serii konsul-
tacji nastał czas na wniesie-
nie uwag przez mieszkań-
ców, a potem – po zmianach 
uwzględniających istot-
ne wnioski – projekt trafi 
na sesję Rady Miasta.

O projekcie mieszkańcy miasta 
dyskutowali podczas siedmiu 

konsultacji (sześć zaplanowanych 
wcześniej i jedna zorganizowana 
na wniosek Rady Osiedla Stare 
Tychy), które odbywały się od 4 
do 21 marca. Wzięli w nich udział 
wszyscy zainteresowani rozwo-
jem przestrzennym miasta, w tym 
mieszkańcy Tychów, radni, repre-
zentanci władz jednostek pomoc-

niczych gminy (osiedli), przed-
stawiciele wspomnianych Biura 
i Pracowni, a także reprezentanci 
Wydziału Komunikacji UM Tychy 
i Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów. Organ sporządzający projekt 
dokumentu (Prezydent Miasta Ty-
chy) reprezentowała Alicja Kulka, 
zastępca prezydenta ds. gospodar-
ki przestrzennej, która uczestni-
czyła we wszystkich spotkaniach 
z Radami Osiedli.

Po pierwsze – drogi
Pierwsza dyskusja odbyła się 

4 marca w Szkole Podstawowej 
Nr 9 w Wilkowyjach i zgroma-
dziła 94 osoby (tyle osób wpisa-
ło się na listę obecności). Naj-
ważniejsze tematy, które zostały 
poruszone przez mieszkańców, 
dotyczyły głównie rozwiązań 
komunikacyjnych, istniejących 
i projektowanych, w tym m.in. 
przedłużenia ul. Obywatelskiej 
do ronda św. Jadwigi, połącze-
nia ulic Obywatelskiej z Murar-
ską przez ul. Wierzbową i wę-
zeł w ciągu ul. Mikołowskiej, 

skrzyżowania w rejonie terenu 
chłodni.

Dzień później w „Dworku” 
przy ul. Miodowej w Jaroszowi-
cach (dzielnica Jaroszowice-Ur-
banowice-Wygorzele) zjawiło się 
121 osób. Tutaj mieszkańcy rów-
nież poruszali problemy zwią-
zane z istniejącym oraz projek-
towanym układem drogowym. 
Dyskutowali także o propono-
wanych zmianach w przeznacze-
niu terenów rolniczych. Pytano 
również o to, czy dokument do-
puszcza lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
w dzielnicy.Kolejne spotkanie 
odbyło się 6 marca w Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Wartogłowcu. 
Przybyło na nie 60 osób. Zgło-
szono m.in. uwagi do koncepcji 
drogowych przy węźle Wartogło-
wiec oraz rozwiązania dla tunelu 
pod DK 1.

Co po Albie?
W Szkole Podstawowej 

nr 6 (dzielnice Mąkołowiec, 
Koźlina i Czułów) zjawiła się 

7 marca najliczniejsza grupa 
mieszkańców – 143 osoby. Naj-
ważniejsze sprawy dotyczyły te-
renu położonego w rejonie ulic 
Katowickiej i Zwierzynieckiej 
(po przedsiębiorstwie Alba), 
rozwiązań drogowych oraz uwa-
runkowań związanych z eksplo-
atacją górniczą.

Kolejne konsultacje odbyły 
się w piątek, 8 marca w Szkole 
Podstawowej nr 23 w Cielmi-
cach. Największe zaintereso-
wanie 34 osób, które wpisały 
się na listę obecności, budziły 
– jak poprzednio – rozwiąza-
nia drogowe, tzw. „południo-
wa obwodnica Cielmic” oraz 
jej wpływ na gospodarkę rolną, 
a także połączenia drogowe z te-
renami przemysłowymi. Poru-
szona została również kwestia 
harmonogramu sporządzania 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla osiedla „Ogrodnik”.

Pytania o obwodnicę
Spotkanie, które odbyło się 

19 marca w Szkole Podstawo-
wej nr 1, zostało zorganizowane 
na wniosek Rady Osiedla Stare 
Tychy i zgromadziło 83 osoby. 
Skoncentrowano się na proble-
mie planowanej przebudowy ul. 
Mikołowskiej, a także braku w do-

kumencie przebiegu tzw. „obwod-
nicy północnej” miasta.

21 marca odbyło się spo-
tkanie podsumowujące, na któ-
rym mieszkańcy poruszali te-
maty wcześniej sygnalizowane. 
W Balbinie Centrum zjawiły się 
44 osoby.
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Układanie miasta

Uwagi do 29 kwietnia

Z dokumentami dotyczącymi Studium można zapoznać 
się w siedzibie Pracowni Planowania Przestrzennego (ul. 
Barona 30) oraz na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.
Do wyłożonego projektu studium można wnosić uwagi 
do 29 kwietnia br., podając imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, a także adres i oznaczenie nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy. Wnioski można zło-
żyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Tychy lub 
elektronicznej, opatrując je bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu lub poprzez profil zaufany.

8 kwietnia ruszyło Biuro ob-
sługi Klienta Tyskiej efek-
tywnej Gospodarki odpa-
dami. Mieści się na parterze 
budynku przy al. Piłsudskie-
go 12 i jest czynne w godzi-
nach otwarcia Urzędu Mia-
sta, czyli od poniedziałku 
do środy w godz. 7.30 – 15.30, 
w czwartek: 7.30 – 17.30 i pią-
tek: 7.30 – 13.30.

Można powiedzieć, że przy 
al. Piłsudskiego ulokowa-

ło się centrum dowodzenia no-
wego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi w Tychach. 
Ale zanim cała machina ruszy 
pełną parą, będzie tu przede 
wszystkim centrum informa-
cyjne o nowych zasadach zbie-
rania i zagospodarowania od-
padów komunalnych i stronie 

praktycznej wdrażania przepi-
sów ustawy. Zadaniem pracow-
ników BOK-u będzie również 
przyjmowanie deklaracji od wła-
ścicieli nieruchomości, zobowią-
zanych do wnoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, weryfikowanie 
poprawności złożonych deklara-
cji i poprawianie potencjalnych 
błędów. Ponadto pracownicy re-

feratu, w ramach którego będzie 
działał BOK, będą sprawować 
kontrolę nad funkcjonowaniem 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Mia-
sta Tychy.

– Obecnie trwają prace 
nad stworzeniem takiej struk-
tury organizacyjnej BOK-u, 
by uwzględniała ona potrzeby 
i wygodę mieszkańców – powie-
działa Ewa Grudniok, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Tychy.  
Referat Gospodarki Odpadami, 
w ramach którego organizowa-
ny jest BOK, będzie komórką 
zajmującą się całym systemem 
gospodarki odpadami komunal-
nymi, funkcjonującą w ramach 
struktury organizacyjnej Urzędu 
Miasta Tychy. W ramach Refe-
ratu przewiduje się zatrudnienie 
siedmiu osób.

Od ponad dwóch tygodni 
czynna jest bezpłatna infolinia. 
Mieszkańcy najczęściej pytają 
o wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi, termin składania deklaracji, 

obowiązek wyposażenia nieru-
chomości w pojemniki na odpady 
komunalne oraz obowiązek roz-
wiązania umowy z dotychczasową 
firmą wywozową.
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Biuro Obsługi Klienta już czynne

ważne

Z Biurem Obsługi Klienta można się kontaktować telefonicznie dzwoniąc pod numer:

32/776 30 64 do 66 
oraz poprzez bezpłatną infolinię:

800 889 803

 21 marca odbyło się spotkanie podsumowujące, a z dokumentami dotyczącymi Studium można 
nadal zapoznać się w siedzibie Pracowni Planowania Przestrzennego (ul. Barona 30).

 o projekcie mieszkańcy miasta dyskutowali podczas siedmiu konsultacji. Na zdjęciu spotkanie 
w dzielnicy Stare Tychy.
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