
Dodatek wydawany i finansowany 
przez Urząd Miasta Tychy

Adres redAkcji:
al. Niepodległości 49,

tel. 32 776 39 16, faks 32 776 39 48


e-mail: redakcja@umtychy.pl

nr 65/302  Maj 2013 T yski inforMaTor saMorządowy

Składanie deklaracji do-
tyczących odpadów ko-
munalnych rozpoczęło się 
na dobre. W Biurze Obsługi 
Klienta Tyskiej Efektywnej 
Gospodarki Odpadami przy 
al. Piłsudskiego 12 ruch jest 
niemały i mimo iż przyjmu-
jących deklaracje jest kilkoro, 
czasami tworzy się kolejka. 
A na złożenie dokumentów 
pozostały jeszcze ponad dwa 
tygodnie.

Jak się jednak okazuje, zde-
cydowana większość miesz-

kańców nie ma żadnych proble-
mów z wypełnieniem deklaracji, 
a sprawdzenie jej przez urzęd-
nika gwarantuje, iż złożona zo-
stała prawidłowo i można spo-
kojnie czekać do lipca. Właśnie 
wtedy właściciele nieruchomości 
otrzymają informację z naliczoną 
kwotą, terminami płatności oraz 
indywidualnym numerem konta 
bankowego, na które będzie moż-
na dokonywać wpłat.

– Deklaracja jest prosta, czy-
telna, nie miałem żadnych proble-
mów z jej wypełnieniem. Spraw-
nie też pracują pracownicy biura 
obsługi, więc wszystko trwało tyl-

ko chwilę. Dla mnie sprawa jest 
prosta – tyle osób w rodzinie i tyle 
trzeba płacić. Przede wszystkim 
musi być porządek i jeśli ta zmia-
na poprawi sytuację w mieście, 
w naszych parkach, lasach, to war-
to zapłacić nawet nieco więcej 
niż dotychczas – mówi Tadeusz 
Rychcik.

Jakie błędy?
Zdarzają się jednak błędy, 

przede wszystkim w deklaracjach 
przesyłanych pocztą.

– Niektóre osoby przesyła-
ją deklaracje na nieaktualnych 
drukach, zdarzają się też dekla-
racje niepełne, w których brakuje 
np. numeru pesel lub błędnie jest 
wyliczona kwota opłaty – wyja-
śnia Agnieszka Lyszczok, kierow-
nik referatu gospodarki odpadami 
komunalnymi. – W takiej sytuacji 
odsyłamy deklarację z właściwym 
drukiem i z pismem przewod-
nim, zawierającym wskazówki, 
co należy uzupełnić/poprawić. 
Deklaracji przesyłanych pocztą 
zawierających błędy do tej pory 
było około 30. Jeśli chodzi o de-
klaracje składane drogą elektro-
niczną, odnotowaliśmy ich około 
350. Większość mieszkańców woli 

jednak osobiście przyjść do BO-
K-u i złożyć deklarację. Do tej 
pory złożono ich około 1.100. Przy 
okazji pracownicy odpowiadają 
na wszelkie pytania, rozwiewając 
wątpliwości.

– Pytałam o pojemnik na od-
pady i worki do segregacji i do-
wiedziałam się, że dostaniemy 
je za darmo, że za to płaci gmina 
– dodaje jedna z mieszkanek. – 
To na pewno plus. A cena? Jed-
ni zapłacą więcej, inni mniej... 
Mnie trochę zdrożało, ale co nie 
drożeje?

Pytania
Najwięcej pytań przy wypeł-

nianiu deklaracji mają przedsię-
biorcy, właściciele sklepów, punk-
tów handlowych, przedstawiciele 
instytucji i organizacji użyteczno-
ści publicznej. Najczęściej pytają, 
jaki wybrać pojemnik, czy taki 
jak do tej pory, czy inny, jakie są 
stawki, jak często będą wywożo-
ne, itd.

W spółdzielni
Równocześnie trwa zbiera-

nie oświadczeń od mieszkańców 
przez spółdzielnie mieszkaniowe 
i wspólnoty. To właśnie one będą 
podstawą do sporządzenia zbior-
czych deklaracji. W największej 
tyskiej spółdzielni Oskard ak-
cję rozdawania oświadczeń roz-
poczęto 7 maja, a zbierane były 
w minionym tygodniu przez 
pracowników spółdzielni i firmy 
sprzątającej. Jeśli ktoś do tej pory 
nie oddał oświadczenia, należy 
dostarczyć je najpóźniej do 17 
maja osobiście do siedziby wła-
ściwego Rejonu GZM, siedziby 
Spółdzielni w Tychach (ul. Dą-
browskiego 39) albo za pośred-
nictwem poczty.

LESzEK SOBiErAJ

Dwa tygodnie na 
złożenie deklaracji

Biuro Obsługi Klienta przy al. Piłsudskiego 12 odwiedza coraz więcej osób.

Nowym systemem gospo-
darowania odpadami ko-
munalnymi z dniem 1 lipca 
2013 r. zostaną objęci nie 
tylko właściciele nierucho-
mości zamieszkałych, lecz 
również właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych, 
na których powstają odpady 
komunalne. Do kategorii tej 
zaliczają się między innymi 
podmioty prowadzące na da-
nej nieruchomości działal-
ność gospodarczą.

W nowym systemie gospoda-
rowania odpadami komu-

nalnymi gmina staje się podmio-
tem odpowiedzialnym za odbiór, 
transport i przetwarzanie odpadów 
komunalnych. W imieniu gminy 
działalność tą będzie prowadził pod-

miot wyłoniony w drodze przetargu 
(tzw. Wykonawca usługi). W związ-
ku z tym przedsiębiorcy powinni 
rozwiązać do 30 czerwca swoje 
dotychczasowe umowy z firmami 
wywozowymi w zakresie odbioru 
od nich odpadów komunalnych. 
Nie należy rozwiązywać umów 
na odbiór tzw. odpadów popro-
dukcyjnych, ponieważ nie mieszczą 
się one w kategorii odpadów komu-
nalnych i gmina Tychy nie zapew-
nia ich odbioru po 1 lipca 2013 r.

Aby zostać objętym nowym 
systemem gospodarowania od-
padami komunalnymi przedsię-
biorca będący właścicielem nieru-
chomości, jej współwłaścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, jed-
nostką organizacyjną posiadają-
cą w zarządzie lub użytkowaniu 
albo w inny sposób włada nie-

ruchomością powinien do 31 
maja 2013 r. złożyć deklarację 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Druk deklaracji – identyczny jak 
w przypadku druku wypełniane-
go przez właścicieli domów jed-
norodzinnych i zarządy wspól-
not mieszkaniowych – dostępny 
jest na stronie www.tego.tychy.
pl lub w Biurze Obsługi Klienta 
w Tychach przy al. Piłsudskie-
go 12 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach funkcjonowa-
nia Urzędu Miasta Tychy (pon. 
– śr. 7.30–15.30; czw. 7.30–17.30; 
pt. 7.30–13.30).

W deklaracji, w której dla 
przedsiębiorców najważniej-
szym jest Dział I, określają oni 
ilość pojemników tylko na od-
pady komunalne zmieszane, czę-

stotliwość ich wywozu i stawkę 
opłaty za pojemnik. Deklarację 
należy złożyć osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta w Tychach przy 
al. Piłsudskiego 12 lub przesłać 
druk na wskazany adres drogą 
pocztową. Na stronie internetowej 
www.tego.tychy.pl istnieje także 
możliwość wypełnienia druku 
deklaracji on-line przy pomocy 
kreatora oraz wysłania jej drogą 
elektroniczną – wówczas musi być 
opatrzona bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym lub podpi-
sem potwierdzonym profilem 
zaufanym e-PUAP.

W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości i pytań odnośnie wy-
pełnienia deklaracji Biuro Obsługi 
Klienta zapewnia wszelką pomoc 
zarówno na miejscu (w siedzibie 
przy al. Piłsudskiego 12), jak i pod 

bezpłatnym numerem infolinii 
0800–889–803 lub numerami te-
lefonów (32) 776–30–64 do 66.

Przedsiębiorcy, na których 
nieruchomości powstają odpady 
komunalne powinni wyposażyć 
się w pojemniki do zbiórki od-
padów komunalnych – zarówno 
odpadów zmieszanych jak i pod-
legających segregacji (papier, two-
rzywa sztuczne i szkło).

Pytania mieszkańców
Kto podpisuje deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi w imieniu firmy?
W imieniu firmy deklarację pod-
pisuje osoba/osoby uprawnione 
do reprezentowania firmy zgod-
nie z przepisami prawa cywilnego 
i handlowego.

Jaka będzie częstotliwość od-
bioru odpadów zmieszanych 
i selektywnie zebranych z te-
renu firmy?
Odpady zmieszane będą odbierane 
z częstotliwością wskazaną w de-
klaracji, zaś odpady zbierane se-
lektywnie będą odbierane od firm, 
które zdeklarowały taką formę 
zbierania odpadów komunalnych 
z ustaloną częstotliwością, lecz nie 
rzadziej niż raz w miesiącu.

Gdzie firmy mogą zaopatrzyć 
się w pojemniki przeznaczone 
do zbierania odpadów komu-
nalnych?
Gmina Tychy pozostawia firmom 
pełną dowolność w sposobie wy-
posażenia swoich nieruchomości 
w pojemniki na odpady komu-
nalne.
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Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Mieszkańcy pytają – teGo oDpowiaDa

Kto będzie wywoził zużyte opony? Czy można je zostawić przed domem, razem z kubła-
mi czy posegregowanymi odpadami? Czytelnik z Jaroszowic
ODPOWiADA AGNiESzKA LySzCzOK, WyDziAł KOmuNALNy um: W myśl Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy właściciele nieruchomości 
zamieszkałych zobowiązani są do zostawiania odpadów takich jak zużyte opony samo-
chodowe w kontenerach ustawionych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), które zostaną uruchomione przez firmę wybraną w drodze przetargu. 
Tym samym nie można ich zostawić przed domem razem z kubłami czy też posegre-
gowanymi odpadami. Godziny otwarcia i adresy trzech Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zostaną podane w późniejszym terminie. LS

UwaGa!

Złożyć deklarację zobo-
wiązani są właściciele 
domów jednorodzinnych 
lub współwłaściciele bu-
dynków, które nie posia-
dają zarządu wspólnoty 
lub spółdzielni. Jeżeli go-
spodarstwo domowe za-
mieszkiwane jest przez 
współwłaścicieli nie-
ruchomości, deklarację 
wypełnia i składa jeden 
z nich. Pierwszą dekla-
rację należy złożyć do 31 
maja 2013 r.
Druki deklaracji dostępne 
są w BOK lub na stronie 
www.tego.tychy.pl. W za-
kładce jest możliwość wy-
słania jej elektronicznie 
lub wydrukowania.
Deklaracje przesyłane 
w formie elektronicznej 
muszą być opatrzone 
bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, wery-
fikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowane-
go certyfikatu, natomiast 
w przypadku składania 
deklaracji wydrukowa-
nej dokument podpisany 
przez uprawnioną osobę 
należy dostarczyć do Biu-
ra Obsługi Klienta, al. Pił-
sudskiego 12. W przypad-
ku nie złożenia deklaracji 
prezydent w drodze de-
cyzji określi wysokość 
opłaty na podstawie sza-
cunków, w tym średniej 
ilości odpadów powstają-
cych na nieruchomościach 
o podobnym charakterze.
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