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WypoWiedzenia

Działające na terenie 
Tychów firmy wywo-
zowe nie będą rygory-
stycznie przestrzegać 
terminów wypowiedze-
nia dotychczasowych 
umów.
– Na naszej stronie 
internetowej jest za-
mieszczony druk wypo-
wiedzenia – powiedział 
Sławomir Majewski, dy-
rektor ds. handlowych 
MPGOiEO Master Sp. 
z o.o. – Trzymiesięczny 
termin wypowiedze-
nia nie jest obligatoryj-
ny, bo może się zdarzyć, 
że ktoś przeoczy, zapo-
mni... Jeśli nawet ktoś 
dostarczy nam wypo-
wiedzenie ostatniego 
czerwca, też będziemy 
je respektować.

Ważne jest, by miesz-
kańcy sprawdzili 
terminy wypowie-
dzenia w umowach 
i skorzystali z wzo-
ru wypowiedzenia, 
znajdującego się 
na stronie:
www.tego.tychy.pl.

Ważne

W Tychach powstaną dwa Punkty Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Będą one funk-
cjonowały zgodnie z uchwalonym regulaminem. Ich 
adresy zostaną podane po wyłonieniu, w drodze prze-
targu, wykonawcy usługi.

Śmieciowe abecadło
Na OSTaTNIEJ SESJI raDNI PrZyJęlI 

uchWały, KTórE TWOrZą NOWy SySTEM 
ODBIEraNIa I ZaGOSPODarOWaNIa ODPaDóW 

KOMuNalNych. ZGODNIE Z NOWElIZacJą 
uSTaWy O uTrZyMaNIu cZySTOścI I POrZąDKu 

W GMINach, OD 1 lIPca OBOWIąZEK 
GOSPODarOWaNIa ODPaDaMI KOMuNalNyMI 
PrZEJMą GMINy. „uSTaWa śMIEcIOWa” OraZ 

uchWały SaMOrZąDOWcóW DOTycZą 
WSZySTKIch MIESZKańcóW, TOTEż WSZyScy 
POWINNI ZaPOZNać SIę Z NaJWażNIEJSZyMI 

POSTaNOWIENIaMI.

System
Z opłat za odbiór i zagospo-

darowanie odpadów komunal-
nych samorząd pokryje koszty 
funkcjonowania systemu obej-
mujące: odbiór, transport, zbie-
ranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych, tworze-
nie i utrzymanie punktów selek-
tywnego zbierania odpadów ko-
munalnych, działania edukacyjne 
i informacyjne, obsługę admini-
stracyjną systemu.

Metoda i stawki
1. Właściciele nieruchomości 
zamieszkałych

Wybrana metoda obliczania 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi zależy od liczby mieszkańców 
zamieszkują cych nieruchomość. 
Wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami stanowi iloczyn 
liczby mieszkań ców zamieszkują-
cych nieruchomość i stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami.
Miesięczna stawka opłaty 
wynosi:
æ 11 zł od osoby/miesiąc (w przy-
padku zbierania odpadów w spo-
sób selektywny). Ustawa nakłada 
obowiązek selektywnego groma-
dzenia odpadów, więc jeśli śmie-
ci nie będą segregowane, stawka 
ta może wzrosnąć do 15 zł od oso-
by/m-c.

Wprowadzono zróżnicowa-
nie stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
w zależności od liczby osób za-
mieszkujących nieruchomość 
(lokal) i prowadzących wspólne 
gospodar stwo domowe:
æ liczba osób od 1 do 4 – opłata 
wynosi 11 zł/na osobę.
æ piąta i następne osoby – 0 zł/
na osobę.

Np. trzyosobowa rodzina se-
gregująca śmieci zapłaci 33 złote 
na miesiąc, a opłata dla każdego 
gospodarstwa nie będzie większa 
niż 44 złote.

2. Właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych

Wysokość opłaty zależy 
od zadeklarowanej ilości wytwo-
rzonych odpadów w danym czasie.  
Stanowi iloczyn liczby pojemni-
ków, częstotliwości wywozu odpa-
dów i stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności. Uchwała 
wymienia 23 rodzaje pojemników 
i kontenerów od 110/120 litrów 
do prasokontenera – 20 m3.

Stawka opłaty zależy od wiel-
kości pojemnika.

3. Właściciele nieruchomości 
mieszanych

Wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami to suma opłat 

obliczonych osobno dla części za-
mieszkałej i nieza mieszkałej nie-
ruchomości.

Deklaracje – do 31 
maja i...

Wszyscy właściciele nie-
ruchomości muszą złożyć de-
klarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W imieniu miesz-
kańców spółdzielni i wspólnot 
miesz kaniowych zrobią to za-
rządy. Osobiście deklaracje będą 
musieli złożyć właściciele domów 
jedno rodzinnych lub współwła-
ściciele budynków bez zarządu 
wspólnoty. Gdy jest kilku współ-

właścicieli, deklarację wypełni 
jeden z nich.

Pierwszą deklarację należy 
złożyć do 31 maja 2013 r. Druki 
dostępne będą w Biurze Obsłu-
gi Klienta oraz na stronie www.
tego.tychy.pl. Dokument podpi-
sany przez uprawnioną osobę 
należy dostarczyć do Biura Ob-
sługi Klienta, ul. Piłsudskiego 
12, w którym nastąpi weryfika-
cja deklaro wanych informacji. 
Będzie można złożyć również 
e-deklarację, dostępną na stronie 
www.tego.ty chy.pl. Mieszkańcy 
budynków wielolokalowych będą 
składać oświadczenia w terminie 
podanym przez administratora.

Uwaga. W przypadku nie 
złożenia deklaracji, prezydent 
określi w drodze decyzji wyso-
kość opłaty, biorąc pod uwagę 
szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów powstających na nie-
ruchomościach o podob nym 
charakterze.

... oświadczenie
Oświadczenie muszą zło-

żyć mieszkańcy domów wie-
lolokalowych (bloków), w tym 
współwłaściciele budynków po-
siadających zarząd wspólnoty 
(spółdzielnię). Oświadczenie 
powinno być wypełnione dla 
każdego mieszkania osobno 
i złożone we wskazanym przez 
administratora (zarządcę) miej-
scu i terminie (wcześniejszym 
niż termin składania deklara-
cji).

Opłaty
Opłatę za gospodarowanie 

odpadami należy wnosić kwar-
talnie do 20 dnia ostatniego 
miesiąca kwartału, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące ka-
lendarzowe. Składający deklara-
cję otrzyma indywidualny nu-
mer konta bankowego, na które 
będzie wpłacał należności. Opła-
ty będzie można dokonywać 
na poczcie lub przelewem ban-
kowym, a także gotówką lub kar-
tą płatniczą m.in. w kasie Urzę-
du Miasta.

leSzek SObieraj

RODZAJ ODPADÓW 
SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

ZABUDOWA  
WIELORODZINNA 

ZABUDOWA  
JEDNORODZINNA 

papier i tektura, metal i złom,  
two rzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe 

pojemniki do selektywnej zbiórki 
lub pojemniki ustawione w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komu nalnych 

worki foliowe do selektywnej zbiórki lub 
pojemniki ustawione w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komu nalnych 

przeterminowane leki pojemniki ustawione w aptekach lub w Punkcie Selektywnej  
Zbiórki Odpadów Komunalnych 

chemikalia pojemniki ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zużyte baterie i akumulatory pojemniki ustawione w budynkach użyteczności publicznej  
lub w Punkcie Selek tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zużyty sprzęt elektryczny  
i elek troniczny, meble  
i inne odpady wielkogabarytowe 

pojemniki ustawione w Punkcie 
Selek tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych lub wydzielone 

miejsca w altankach śmietnikowych 
lub w trakcie zbiórki mobilnej 

zużytego sprzętu elektryczne go 
i elektronicznego 

pojemniki ustawione w Punk cie  
Selektywnej Zbiórki Odpadów  

Komunalnych  
lub w trakcie zbiórki mobilnej 

odpady zielone pochodzące  
z pielęgnacji terenów zieleni pojemniki lub worki foliowe worki foliowe lub kompostowanie 

w przydomowych kompostownikach 

odpady budowlane i rozbiórkowe kontenery 

zużyte opony samochodowe kontenery ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

komunalne zmieszane pojemniki zamykane i szczelne o minimalnej pojemności 110 litrów 

Biuro oBsługi Klienta  
tysKiej efeKtyWnej gospodarKi odpadaMi 

czynne będzie przy ul. 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
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