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17 kwietnia w JUw-e – wybory i konsUltacJe

Między kościelną 
a Pogodną

Mieszkańcy 
dzielnicy 

Jaroszowice-
Urbanowice-

wygorzele, MaJą 
dodatkowy powód, 

by w niedzielę  
17 kwietnia póJść 

na wybory do rad 
osiedli. razeM 

z głosowanieM 
odbędą się tUtaJ 

także konsUltacJe 
społeczne 
dotyczące 

zagospodarowania 
Ul. kościelneJ  
i Ul. pogodneJ.

ko n s u l t a c j e  o d b ę -
dą się w siedzibie Osie-

dlowej Komisji Wyborczej 
w Szkole Podstawowej nr  
4 (ul. Oświęcimska 256). Na spe-
cjalnej karcie do głosowania znaj-
dzie się pytanie, na które trzeba bę-
dzie odpowiedzieć „Tak” lub „Nie”:

„Czy jesteś za dopuszcze-
niem w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie  
ul. Kościelnej i Pogodnej zabudo-
wy wielorodzinnej? ”.

Zdaniem 
mieszkańców

– Chodzi o teren leżący na-
przeciw kościoła, gdzie z godnie 
z uchwałą Rady Miasta ma się zna-
leźć plac z budynkami, w których 
znajdą się sklepy i punkty usługowe 

– powiedział Michał Gramatyka, 
zastępca prezydenta ds. gospodarki 
przestrzennej. – Zaproponowaliśmy 
mieszkańcom dwa rozwiązania. Je-
den dotyczy zabudowy jednoro-
dzinnej, drugi – wielorodzinnej. 
Rada Osiedla jako właściwy wy-
brała drugi wariant. Wyjaśniam, 
że chodzi nie o bloki, ale o piętro-
we budynki z poddaszem. To spo-
tkało się z protestem niektórych 
mieszkańców, więc zadeklarowa-
łem, że zanim projekt trafi pod ob-
rady Rady Miasta, przeprowadzimy 
konsultacje społeczne, w których 
mieszkańcy wyrażą swoje zdanie.

W przypadku zabudowy 
wielorodzinnej, sklepy i punkty 
usługowe znalazłyby się za pod-
cieniami. To bardzo praktyczne 
i ładne rozwiązanie, pozwalają-
ce na spacer i zakupy, bez wzglę-
du na pogodę. Szczególnego 
charakteru temu miejsca nada 
także droga – pieszo-rowero-
wa, która połączy ul. Kościelną  
i ul. Pogodną, przy której znaj-
dzie się szkoła.

Z kolei przy zabudowie jedno-
rodzinnej, przewidziano budowę 
parterowych pawilonów handlo-
wych

Kolejne spotkanie
Mieszkańcy JUW-e otrzymali 

pakiet informacji, w których omó-
wione zostały obie propozycje, 
a 5.04 odbyło się kolejne spotkanie.

– Było merytoryczne i spo-
kojne, choć zdania mieszkańców 
są podzielone – powiedziała radna 
Lidia Gajdas. – Niektórzy chcieliby, 
by JUW-e pozostało dzielnicą o za-
budowie jednorodzinnej, ale innym 
podoba się pomysł postawienia bu-
dynków wielorodzinnych ze sklepa-
mi, punktami usługowymi, pocztą, 
apteką, bankomatem, itd. Sporów 
wielkich nie ma, bo wiadomo, 
że w Jaroszowicach nikt nie będzie 
stawiał bloków. Jedyne obawy, jakie 
mieszkańcy wyrażali dotyczą tego, 
by nie było tu np. dyskoteki, czy 
knajpy z piwem, zwłaszcza, że po-
bliżu jest kościół i potem będzie 
szkoła. Zdaniem innych, na wi-
zualizacji odnoszącej się do zabu-
dowy wielorodzinnej, jest za mało 
parkingów. Mieszkańcy pytali, czy 
będzie tutaj tylko parking przy ko-
ściele, bo to według nich za mało. 
Ale być może to tylko kwestia do-
kładniejszego projektu, bo trudno 
się wypowiadać na podstawie wi-
zualizacji. Nie sądzę, żeby przy ta-
kiej inwestycji, zabrakło wystarcza-
jącej liczby miejsc parkingowych.

LesZeK sobieraj

wariant i zakłada zabudowę wielorodzinną, z budynkami 
jednopiętrowymi z poddaszem. na parterze – podcienie, wzdłuż 
których będą się znajdować sklepy, punkty usługowe, poczta, 
bankomat, itd. za budynkami – teren zabudowy jednorodzinnej.

Projekt „Gospodarka ście-
kowa w Tychach” został 
zakończony, trwa okres 
zgłaszania wad i usterek 
oraz ostateczne rozliczenie 
z Unią europejską, która 
dała dość znaczne dofinan-
sowanie, jednak na swoich 
warunkach. Przyszedł czas, 
aby dotrzymać złożonych 
zobowiązań a podłączenie 
mieszkańców do kanalizacji 
było jednym z najważniej-
szych.

o bowiązek przyłączenia się 
do sieci kanalizacji sani-

tarnej wynika z art. 5 ustawy 
z 13.09.1996 r o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. 
Zapis ten nie dotyczy budyn-
ków wyposażonych w przydo-
mową oczyszczalnię, spełniają-
cą wymogi określone w ustawie 
(szamba tych wymogów nie 
spełniają).

Pięć kroków
– Jeżeli z Regionalnego 

Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej SA otrzymałem już 
techniczne warunki podłączenia 
nieruchomości do sieci kana-
lizacyjnej i mam zamiar zrobić 
to w najbliższym czasie, jakich 
formalności trzeba dopełnić? 
– to jedno z najczęstszych py-
tań kierowanych do RCGW SA 
Oto pięć kroków do wypełnienia 
obowiązku:

1.  Zgłosić do RCGW SA za-
miar rozpoczęcia robót bu-
dowlanych (FORMULARZ 
2) wraz z wnioskiem o przy-
łączenie do sieci (FORMU-
LARZ 1).

2.  Po upływie 7 dni, w przypad-
ku braku sprzeciwu z strony 
RCGW SA rozpocząć prace 
budowlane.

3.  Po wykonaniu przewodów 
kanalizacyjnych i ich podłą-
czeniu do studni przyłącze-
niowych zgłosić do RCGW 
SA gotowość do odbioru 
końcowego (FORMULARZ 
3). Uwaga: miejsce włącze-
nia powinno być odkryte!

4.  Odbiór końcowy zostanie 
odnotowany na FORMU-
LARZU 4.

5. Po pozytywnym odbiorze 
końcowym RCGW SA prze-

każe do podpisania umowę 
na odprowadzanie ścieków.

rok bezpłatnie
Wszelkie czynności związa-

ne z odbiorem przyłącza do sie-
ci kanalizacji sanitarnej przed 
upływem roku od daty wydania 
warunków dokonywane są bez-
płatnie. Po upływie roku koszt 
odbioru przyłącza będzie wy-
nosił ok. 150 zł zgodnie z cenni-
kiem RCGW SA Szczegółowych 
informacji udzielają inspekto-
rzy nadzoru RCGW SA: Henryk 
Kostorz (772-363-800) – obsłu-
guje dzielnice Wygorzele, Jaro-
szowice, Cielmice, Mąkołowiec, 
Wilkowyje oraz Lesław Dut-
kowski (693-720-992, który jest 
odpowiedzialny za Stare Tychy, 
Zwierzyniec, Wartogłowiec, Za-
wiść, Czułów.

strażnicy Miejscy 
sprawdzą

Właścicieli nieruchomości, 
którzy mają już wydane technicz-
ne warunki podłączenia do kana-
lizacji sanitarnej, będą odwiedzać 
funkcjonariusze straży miejskiej. 
Strażnicy poproszą o pokazanie 
dokumentu, potwierdzającego 
odprowadzanie ścieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej, czy-
li protokołu odbioru końcowego 
przyłącza, i/lub umowy na od-
prowadzanie ścieków i/lub faktu-
ry za odprowadzanie ścieków wy-
stawionej przez RCGW SA Jeżeli 
budynek nie został podłączony, 
należy okazać strażnikom dowo-
dy opłat za wywóz nieczystości 
– ścieków sanitarnych wozami 
asenizacyjnymi przez uprawnio-
nych odbiorców. Jeżeli takich 
dokumentów straż nie otrzyma, 
mieszkaniec zostanie pouczony 
o obowiązku podłączenia do sie-
ci w terminie 60 dni. Jeśli miesz-
kaniec tego nie uczyni zostanie 
ukarany zgodnie z taryfikatorem 
Straży Miejskiej. Niepodłącze-
nie nieruchomości w tym termi-
nie może skutkować wszczęciem 
przez Prezydenta Miasta Tychy 
procedury nakazowej o przyłą-
czenie się do sieci.

Wszystkie osoby niestosu-
jące się do przepisów prawa do-
tyczącego zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, podlegają karze 
grzywny w wysokości do 10.000 
zł.

Podłączenie nieruchomości 
do systemu kanalizacji deszczo-
wej jest dobrowolne.  Ls

konkUrs dla tyszan

wariant ii – zabudowa jednorodzinna z pawilonami handlowymi.

Przyłącz się do kanalizacJi!

ekologiczny 
obowiązek

Przypominamy, że trwa miejska kam-
pania antydopalaczowa: „Dopalacze! 
Nietestowane na zwierzętach, testo-
wane na Tobie. Nie daj się! ”. W jej ra-
mach zorganizowany został konkurs 
na skomponowanie piosenki o treści 
propagującej życie bez dopalaczy.

zadaniem konkursowym dla mieszkań-
ców jest skomponowanie utworu mu-

zycznego propagującego życie bez dopala-
czy. Konkurs trwa od 21 marca do 20 maja. 
Kompozycje nagrane na płytę CD lub DVD 
wraz z formularzem zgłoszeniowym nale-

ży składać w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 (p.918). W konkur-
sie wyłonieni zostaną trzej laureaci. Łączna 
suma nagród to 3000 zł! Aby wziąć udział 
w konkursie wystarczy wejść na stronę www.
antydopalacze.umtychy.pl, zapoznać się 
z regulaminem i pobrać niezbędny formu-
larz zgłoszeniowy. Organizatorem konkursu 
jest Urząd Miasta Tychy. Informacje szcze-
gółowe o konkursie dla mieszkańców można 
uzyskać pod nr tel. (32) 776 39 18.

Kampania antydopalaczowa trwa od 21 
marca do 5 czerwca 2011 r. Jej celem jest 
uświadomienie młodzieży, zagrożeń zwią-

zanych z zażywaniem dopalaczy. Środki te, 
mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian 
w organizmie i psychice młodego człowie-
ka. Akcja ma dotrzeć również do rodziców, 
którzy niejednokrotnie nie posiadają wy-
starczającej wiedzy, by porozmawiać ze swo-
imi dziećmi o używkach. Ubiegłoroczne 
zamknięcie sklepów z dopalaczami i noweli-
zacja stosownej ustawy nie rozwiązały całko-
wicie problemu. Substancje psychoaktywne 
są nadal dostępne m.in. w sprzedaży inter-
netowej. Stąd pomysł aktywnego zaangażo-
wania młodzieży i mieszkańców w prowa-
dzoną akcję.


