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Biuro oBsługi Klienta 
tysKiej efeKtywnej gospodarKi odpadami

Czynne będzie przy al. Piłsudskiego 12 od 8 kwietnia (tel. 32/776–30–64 do 66) 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 17.30 i w piątki w godz. 7.30 – 13.30. 

Od maja zmienią się godziny otwarcia biura, o których poinformuje mieszkańców Urząd Miasta Tychy.

Bezpłatna infolinia już działa: 800 889 803

Prace nad wdrożeniem nowego systemu od-
bioru i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych nabierają tempa. Działa już Biuro 
Obsługi Klienta oraz bezpłatna infolinia, pro-
wadzona jest kampania medialna „Od TEGO 
jesteśmy”, niebawem przyjmowane będą de-
klaracje. Jednak pytań i wątpliwości nadal 
jest wiele, a na te, które otrzymaliśmy od na-
szych Czytelników, odpowiada Anna Wa-
rzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Co w przypadku, jeśli ktoś nie złoży deklaracji 
w przewidzianym terminie?
W razie niezłożenia deklaracji Prezydent Miasta Ty-
chy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, bio-
rąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.

Jak często będą odbierane odpady posegrego-
wane, a jak często tzw. mokre odpady z ku-
błów?
Częstotliwość odbioru:
odpady komunalne selektywnie zbierane (pa-
pier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne):
æ w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu,
æ w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu,
odpady komunalne zmieszane:
æ w zabudowie jednorodzinnej – co 2 tygodnie,
æ w zabudowie wielorodzinnej – zgodnie z dotych-
czasową częstotliwością, różną dla poszczególnych 
altanek śmietnikowych.

Czy w przypadku posegregowanych odpadów 
będzie obowiązywał podobny harmonogram, 
jak teraz?
Harmonogram odbioru odpadów (selektywnie zbie-
ranych i zmieszanych) będzie opracowany przez wy-
konawcę usługi, wybranego przez gminę w drodze 
przetargu. Harmonogram zostanie dostarczony miesz-
kańcom i ogłoszony w BIP Urzędu, na stronie inter-
netowej Wykonawcy usługi oraz będzie dostępny 
w Biurze Obsługi Klienta przy al. Piłsudskiego 12.

Czy za worki do segregowania będziemy pła-
cić dodatkowo? Jak będą dostarczane miesz-
kańcom?
Worki na odpady zbierane selektywnie będą dostar-
czane nieodpłatnie przez wykonawcę usługi odbioru 
odpadów. wykonawca zobowiązany będzie do:
æ dostarczenia worków foliowych o pojemności 
120 l do selektywnej zbiórki odpadów (papier 
i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) mieszkańcom 
zabudowy jednorodzinnej w ilości 5 szt. na miesiąc 
na gospodarstwo domowe (na papier i tekturę – 2 
szt., na tworzywa sztuczne – 2 szt., na szkło – 1 szt.) 
oraz następnych przy odbiorze zapełnionych worków 
(na wymianę),
æ dostarczenia worków foliowych do selek-
tywnej zbiórki odpadów zielonych mieszkańcom 
zabudowy jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia 
do 30 listopada w ilości 8 szt. na miesiąc na gospo-
darstwo domowe. Pierwsza dostawa worków to 4 
szt. na gospodarstwo, a następne mieszkańcy otrzy-
mają na wymianę przy odbiorze zapełnionych. Od-

biór odpadów zielonych będzie się odbywał dwa razy 
w miesiącu.
Będzie także możliwość pobrania dodatkowych 
worków w Biurze Obsługi Klienta przy al. Piłsud-
skiego 12 i w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Adresy PSZOK-
ów zostaną podane do publicznej wiadomości w ter-
minie późniejszym.

Chcę zrobić remont w mieszkaniu i wybu-
rzyć jedną ze ścian. Gdzie mam składować 
gruz? Czy tym zajmie się spółdzielnia? Czy 
mam zawiadomić firmę, która będzie wywo-
ziła odpady?
Odpady budowlane i remontowe powstające w wyni-
ku remontu lokalu lub budynku powinny być groma-
dzone w kontenerach ustawionych w wydzielonym 
miejscu na terenie nieruchomości oraz zagospoda-
rowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 
podmiot świadczący usługę remontową. Kontenery 
dostarcza i opróżnia firma zajmująca się wywozem 
odpadów.
Właściciel nieruchomości prowadzący drobne prace 
remontowo-budowlane we własnym zakresie może 
złożyć zapotrzebowanie na kontener lub worek typu 
big-bag na gruz do firmy wywozowej.

Teraz mam kubeł o pojemności 240 l. Opróż-
niany jest na każde moje zgłoszenie i płacę 
za każdy wywóz. Jak często będą opróżniane 
kubły od lipca i co w przypadku, jeśli kubeł 
zostanie zapełniony wcześniej, np. w połowie 
miesiąca?
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wnoszonej do Urzędu Miasta Tychy w wy-
sokości 11 zł/osoby/miesiąc (w przypadku selektywne-

go zbierania odpadów), gmina zapewnia w zabudowie 
jednorodzinnej odbiór odpadów z częstotliwością co 2 
tygodnie. Jeżeli odpady nie mieszczą się w jednym 
pojemniku, należy doposażyć nieruchomość w drugi 
pojemnik. Można tego dokonać poprzez zakup po-
jemnika we własnym zakresie lub złożenie zapotrze-
bowania na pojemnik w urzędzie. Ilość pojemników 
nie ma wpływu na wysokość opłaty.

Kto zapewnia mi kubeł? Czy z tym wiążą się 
jakieś dodatkowe opłaty? Kto dba o czystość 
kubła?
Pojemnik na odpady zmieszane będzie bezpłatnie 
udostępniał podmiot, który zajmie się odbiorem od-
padów. On też zapewni utrzymanie pojemnika w od-
powiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Jak duże będą pojemniki na śmieci dla dom-
ków jednorodzinnych? W deklaracji nie można 
określić, jaki kubeł mogę wybrać. Teraz mam 
kubeł 240 l. Czy mogę wybrać wielkość kubła 
i częstotliwość jego wywozu?
Ilość pojemników i pojemność zależy od ilości osób 
zamieszkujących na danej nieruchomości. Każda 
nieruchomość zamieszkała musi być wyposażona 
w minimum 1 pojemnik o poj. 110 l. Rodzaj pojem-
nika i pojemność, w jaki gmina wyposaży nierucho-
mość, został utrzymany na tym samym poziomie 
co do tej pory.
W deklaracji nie określa się wielkości pojemników. 
Deklaracja służy do określenia wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, a częstotli-
wość odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej 
została ustalona na co 2 tygodnie.

Czy zamiast worków do segregacji można sto-

sować kubły w odpowiednich kolorach? Jak 
będą odbierane wówczas odpady?
Selektywna zbiórka odpadów w domkach jedno-
rodzinnych będzie się odbywać z wykorzystaniem 
worków w odpowiednich kolorach.
Selektywna zbiórka odpadów do pojemników przewi-
dziana jest tylko dla zabudowy wielorodzinnej.
Kolorystyka pojemników i worków do selek-
tywnej zbiórki odpadów:
æ kolor niebieski na papier i tekturę,
æ kolor zielony na szkło opakowaniowe,
æ kolor żółty na tworzywa sztuczne,
æ kolor brązowy lub czarny na odpady zielone (tra-
wa, liście).

Mieszkam w domu jednorodzinnym opalanym 
węglem. Segreguję odpady, ale jak będzie od-
bierany popiół? Gdzie go składować?
Popiół jest traktowany jako zmieszany odpad ko-
munalny i gromadzony jest w pojemniku na odpa-
dy zmieszane.

Co należy zrobić z pojemnikami, z których ak-
tualnie korzystam?
Jeżeli pojemnik jest własnością właściciela nierucho-
mości, to sytuacja nie ulega zmianie – gromadzić on 
będzie odpady w swoim pojemniku, które odbierze 
podmiot wyłoniony w drodze przetargu zorganizo-
wanego przez gminę. 
Jeżeli pojemnik był użytkowany w dzierżawie, to po-
jemnik zostanie odebrany przez wydzierżawiającego 
po terminie rozwiązania umowy, zaś gmina wyposaży 
nieruchomość w stosowny pojemnik.

W budynku, którego jestem właścicielem, 
obecnie nikt nie mieszka, więc nie powstają 
odpady. Czy muszę składać deklarację śmie-
ciową i czy będę ponosił jakieś opłaty?
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, 
na których nie powstają odpady komunalne, nie 
ma obowiązku składania deklaracji i tym samym 
ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Jak będą rozliczani właściciele ogródków 
działkowych?
Zarząd Ogrodów Działkowych zobowiązany jest 
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dla nierucho-
mości niezamieszkałej, na której powstają odpady 
komunalne.
Poszczególni właściciele ogródków działkowych będą 
rozliczani na zasadach określonych przez zarząd.

Co w przypadku kiedy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej nie będzie płacił za odpady?
W takim przypadku zostanie wszczęte postępowanie 
administracyjne, którego celem będzie wyegzekwo-
wanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Buduję w Tychach dom, ale planuję zamieszkać 
tutaj w październiku-listopadzie. Kiedy mam 
złożyć deklarację?
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania pierwszego mieszkańca albo powstania 
odpadów komunalnych.

Śmieci po nowemu 
w pytaniach i odpowiedziach
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Biuro Tyskiej Efektywnej Gospodarki Odpadami (TEGO) działa w biurowcu przy al. Piłsudskiego 12.
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