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Czy wiesz jak wiele spraw urzędowych 
w naszym mieście można załatwić szyb-
ko, wygodnie i bez wychodzenia z domu? 
Wystarczy tylko komputer z dostępem 
do sieci!
w Urzędzie miasta Tychy aż 85 usług 
można zrealizować od początku do końca 
w pełni elektronicznie. wszystko za sprawą 
Systemu Elektronicznej Komunikacji admi-
nistracji Publicznej (SEKaP). Teraz za po-
średnictwem sieci można m.in.: uzyskać 
opinię konserwatorską, decyzję o pozwo-
leniu na rozbiórkę czy zezwolenie na usu-
nięcie drzew lub krzewów. Jak to zrobić? 
wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl 
lub bip.umtychy.pl (trzeba kliknąć ikonę 
SEKaP).
– To bardzo wygodne rozwiązanie dla 
mieszkańca. SEKaP działa przez całą dobę 
siedem dni w tygodniu. To tylko od nas zale-
ży, w jakim terminie chcemy załatwić daną 
sprawę. Nie jesteśmy ograniczeni godzi-
nami pracy urzędu – mówi aneta Luboń-
Stysiak, sekretarz miasta Tychy.
Na platformie SEKaP Um Tychy udostęp-
nił 227 kart usług w podziale na: Budow-
nictwo, architektura, urbanistyka; dowody 
osobiste, meldunki, wybory; działalność 
gospodarcza; Geodezja, kartografia; Go-

spodarka komunalna; Komunikacja, dro-
gownictwo i transport; Kultura, sport, tu-
rystyka, oświata; Nieruchomości, lokale 
mieszkalne i użytkowe; ochrona praw kon-
sumentów; ochrona środowiska; Podatki 
i opłaty; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 
rybołówstwo; Sprawy obywatelskie; Uro-
dzenia, małżeństwa, zgony; Usługi tech-
niczne; Inne.
Każda możliwa do załatwienia sprawa za-
wiera ogólny opis, dokumenty wymagane 
do jej załatwienia, wysokość ewentualnych 
opłat z nią związanych, tryb odwoławczy 
oraz podstawę prawną. Uwaga! aby przy-
stąpić do załatwienia sprawy, należy zało-
żyć skrzynkę kontaktową w dziale „Logo-
wanie”. Uwaga! do korzystania z platformy 
SEKaP nie jest wymagane posiadanie pod-
pisu elektronicznego. wystarczy mieć tzw. 
profil zaufany, który działa jak odręczny 
podpis. w Urzędzie miasta Tychy można 
go założyć, a następnie potwierdzić w Biu-
rze obsługi Klienta przy stanowisku nr 8. 
Profil zaufany ważny jest trzy lata.
w ostatnim czasie wprowadziliśmy rów-
nież kilka innych e-rozwiązań. od początku 
roku działa elektroniczne biuro podawcze. 
za pośrednictwem specjalnego adresu: 
poczta@umtychy.pl mieszkańcy mogą wy-

syłać np. wnioski lub zapytania do naszego 
urzędu. wszystkie wiadomości są prze-
kierowywane do właściwych wydziałów. 
Poza tym, elektronicznie można aplikować 
również na oferty pracy w naszym urzędzie 
– wyjaśnia aneta Luboń-Stysiak i dodaje, 
że trwają prace nad kolejnymi e-udogod-
nieniami: – w aplikacji mobilnej Treespot 
Tychy planujemy dodać nowy moduł. Cho-
dzi o możliwość zgłaszania usterek i spraw 
do załatwienia w mieście.
ale to jeszcze nie koniec. aktualnie Um sta-
ra się o dofinansowanie na uruchomienie 
nowej usługi. Chodzi o portal płatniczy, 
w którym będzie można sprawdzić swoje 
zobowiązania finansowe względem urzę-
du (opłaty lokalne i podatkowe). – Poprzez 
powiązaną z portalem aplikację mobilną 
możliwe będzie przekazywanie użytkow-
nikom m.in. informacji o zbliżających się 
terminach opłat – tłumaczy aneta Luboń-
Stysiak.
warto wspomnieć, że wiele spraw urzę-
dowych można także załatwić na platfor-
mie ePUaP. To ogólnopolska, elektroniczna 
platforma usług administracji publicznej. 
aby z niej skorzystać, wystarczy wejść 
na www.epuap.gov.pl i założyć konto.
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Już wkrótce korzystanie z miejskich hot-
spotów będzie jeszcze łatwiejsze. Co się 
zmieni i dlaczego?
widzimy, że niestety nasze statystyki zwią-
zane z hotspotami spadają. Nie jest to pro-
blem tylko tyski. Taki trend da się zaobser-
wować również w innych miastach w kraju. 
zresztą zwraca na to uwagę nawet prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej – mówi 
Sebastian wika, naczelnik wydziału Infor-
matyki Um Tychy.
z czego zatem wynika ta tendencja spad-
kowa? od 2014 roku rozpoczęła się eks-
pansja firm, które świadczą usługi telefonii 
komórkowych. – Praktycznie do każdego 
abonamentu dorzucany jest pakiet inter-
netowy. dlatego coraz więcej użytkowników 
korzysta z internetu w tej właśnie formie. 
automatycznie statystyki miejskich hotspo-
tów idą w dół – wyjaśnia wika. – Chcemy 
to zmienić i uprościć system korzystania 
z miejskiego internetu – dodaje.
Co się zatem zmieni? Już wkrótce, aby ko-
rzystać z miejskiego hotspotu nie trzeba 
będzie być subskrybentem usługi „naTYCH-
miastowy sms”. Przypomnijmy, to serwis 

który m.in. umożliwia informowanie miesz-
kańców o terminie odbioru nowego dowo-
du osobistego, dowodu rejestracyjnego, 
prawa jazdy. – Chcemy rozdzielić te dwie 
sfery. To znaczy będzie można korzystać 
z miejskich hotspotów, bez konieczności 
rejestrowania się w serwisie „naTYCHmia-
stowego smsa” – wyjaśnia naczelnik.
Po wprowadzonych zmianach, aby skorzy-
stać z miejskiego hotspotu należało będzie 
wypełnić prosty formularz rejestracyjny, 
w którym trzeba będzie wpisać jedynie nr 
telefonu. – Następnie na wskazany numer 
wysłany zostanie kod dostępu do miejskie-
go internetu – mówi Sebastian wika. – 
z naszych hotspotów będzie można korzy-
stać w 45-minutowych sesjach. Po każdej 
z nich trzeba będzie kwadrans odczekać. 
Po tym czasie, znowu korzystanie z sieci 
będzie możliwe. Użytkownik w ciągu dnia 
będzie mógł korzystać z dowolnej liczby 
sesji – tłumaczy.
Przypomnijmy, na terenie naszego miasta 
są 44 hotspoty. rozmieszczone są głów-
nie na terenie placów, parków i skwerów 
oraz m.in. w budynkach użyteczności pu-

blicznej i w obiektach sportowych. z hot-
spotów można korzystać także na przystan-
kach kolejowych i w pojazdach komunikacji 
miejskiej. w hotspoty wyposażone są rów-
nież infokioski – specjalne stanowiska 
komputerowe z dotykowym ekranem, które 
znajdują się w pobliżu przystanków autobu-
sowych na głównych ulicach miasta.
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Budżet partycypacyjny: 
konsultacje

Trwa nabór wniosków w ramach III edy-
cji tyskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Formularze z propozycjami projektów 
można składać do końca marca. W naj-
bliższy czwartek odbędą się też konsul-
tacje dla osób zainteresowanych złoże-
niem wniosku.
Formularze są dostępne w wydziale 
Spraw Społecznych i zdrowia przy ul. 
Barona 30 p. 209, Urzędzie miejskim 
(BoK) i w Punktach Konsultacyjnych. 
Propozycje projektów można składać 
listownie (na adres: Urząd miasta Ty-
chy, 43–100 Tychy, al. Niepodległości 
49, z adnotacją na kopercie „Budżet 
Partycypacyjny”), mailowo (na adres: 
kontakt@razemtychy.pl) lub osobiście 
w Urzędzie miasta Tychy w Biurze ob-
sługi Klienta, al. Niepodległości 49 lub 
w wydziale Spraw Społecznych i zdro-
wia, ul. Barona 30, pok. 209.
osoby zainteresowane złożeniem 
wniosku do Budżetu Partycypacyjnego 
na 2017 r. mogą wziąć udział w konsul-
tacjach, które odbędą się w czwartki 
(10 oraz 17 marca), w godzinach od 17. 
do 19., w Urzędzie miasta, w sali 101 
(I piętro). Podczas spotkania będzie 
można porozmawiać o swoich pomy-
słach, miejscach lokalizacji zadań czy 
kosztorysach z przedstawicielami wy-
działów i jednostek Urzędu miasta Ty-
chy, takich jak: wydział Przygotowania 
i realizacji Inwestycji, wydział Gospo-
darki Nieruchomościami, miejski zarząd 
Budynków mieszkalnych, miejski zarząd 
Ulic i mostów oraz wydział Spraw Spo-
łecznych i zdrowia. SW

Punkt informacyjny
wydział Komunalny ochrony Środowi-
ska i rolnictwa Urzędu miasta Tychy in-
formuje, że punkt informacyjny obsłu-
gi mieszkańców zostanie uruchomiony 
z chwilą wyboru operatora Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla miasta 
Tychy, najprawdopodobniej w kwietniu. 
Informacje o dokładnym terminie uru-
chomienia pojawią się w lokalnych me-
diach oraz na stronie internetowej Urzę-
du miasta Tychy.

Załatw sprawy urzędowe przez internet

Prostszy dostęp do miejskich hotspotów
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Nowy plac zabaw na os. C. powstał 
dzięki budżetowi partycypacyjnemu.

Z hotspotu korzystać będzie można 
znacznie łatwiej.
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