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W czwartek w Teatrze Ma-
łym prezydent Andrzej 
Dziuba rozdał doroczne na-
grody. W dziedzinie kultury 
nagrodził Eryka Pudełko. 
Najlepszym sportowcem zo-
stała Karolina Naja. Laureaci 
otrzymali po 7,5 tys. zł.

Przypomnijmy, celem przyzna-
wania nagród prezydenta jest 

wyróżnianie osiągnięć i zasług dla 
miasta w dziedzinie kultury i spor-
tu. W poprzednich latach nagrody 
te zdobyli m.in.: Karolina Hamer, 
Janusz Muszyński, ks. kanonik 
Teofil Grzesica, zespół Dżem, 
Marcin Żołna. W ubiegłym roku 
najlepszym sportowcem okazał 
się Adam Bielecki, a w dziedzinie 
kultury prezydent Andrzej Dziuba 
nagrodził tyską grupę Cree.

Kultura
W tym roku prezydent 

Tychów przyznał nagrodę w dzie-
dzinie kultury nestorowi tyskie-
go malarstwa Erykowi Pudełko. 
Prowadzący imprezę Wojciech 
Wieczorek, dyrektor Miejskie-
go Centrum Kultury w Tychach, 
powiedział, że sztuka laureata 
to nieustający zachwyt nad nie-
kończącym się pięknem tego 

świata. Pokreślił, że choć życie 
i twórczość pana Eryka związa-
na jest z naszym miastem, to jego 
talent dostrzeżono także poza jego 
granicami. Wojciech Wieczorek 
przypomniał również, że za swo-
ją pracę artysta został wyróżnio-
ny wieloma nagrodami i odzna-
czeniami, a jego obrazy i grafiki 
znajdują się w muzeach w całej 
Polsce oraz w prywatnych zbio-
rach w kraju i zagranicą.

Słowa laureata
– (…) W 1961 roku po ukoń-

czeniu studiów związałem swo-
je losy z tym miastem. Byłem 
świadkiem olbrzymich przemian 
i inwestycji, które zmieniły Ty-
chy w ważny ośrodek gospodar-
czy i kulturalny w regionie (…) 
– powiedział, odbierając nagrodę, 
Eryk Pudełko. – (…) Doświadcze-
nia wyniesione z Akademii Sztuk 
Pięknych oraz fascynacja naturą 
i pejzażem śląskim ma olbrzymi 
wpływ na moją twórczość. Od lat 
60. po dzień dzisiejszy bardzo waż-
nym motywem w moich pracach 
jest pejzaż tyski, architektura mia-
sta, jego zabytki i miejsca histo-
ryczne. Jubileusz 50-lecia mojej 
pracy artystycznej obchodzony 
w 2011 roku był okazją do zorga-
nizowania wystawy podsumowują-

cej pół wieku mojej pracy twórczej. 
Z tego miejsca chciałbym bardzo 
podziękować za honorowy patro-
nat, jakim objął Pan (prezydent 
Andrzej Dziuba – przyp. ES) te ob-
chody i za dzisiejsze wyróżnienie. 
Jest ono dla mnie bardzo ważne. 
Jest podsumowaniem jubileuszu 
i daje energię do dalszych działań 
artystycznych. Panie Prezydencie, 
cieszę się, że mogę mieszkać i pra-
cować w Tychach – zapewnił.

Sport
Nagrodę w dziedzinie sportu 

zdobyła znakomita kajakarka Ka-
rolina Naja. Laureatka swoją przy-
godę sportową zaczynała w Ty-
chach na Jeziorze Paprocańskim. 
To tutaj pokochała ten sport i tutaj 
zaczęła odnosić pierwsze sukcesy. 
Mimo młodego wieku Karolina 
Naja posiada już kilka znaczących 
osiągnięć. Jest trzykrotną meda-
listką mistrzostw świata. Jednak 
życiowy sukces odniosła w ubie-
głym roku, zdobywając wraz z Be-
atą Mikołajczyk brązowy medal 
podczas XXX Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie.

Podziękowania 
Karoliny

– Chciałabym podziękować 
swoim trenerom z klubu MOSM 

Tychy oraz wszystkim działa-
czom MOSM Tychy. – mówiła 
w teatrze Karolina Naja. – To dla 
mnie wielkie wyróżnienie, po-
nieważ mój wieloletni wysi-
łek został doceniony w moim 
rodzinnym mieście. Dziękuję 
i zapraszam do kibicowania – 
dodała.

Praca historyczna
W czwartek w Teatrze Ma-

łym prezydent wręczył rów-
nież wyróżnienie w konkursie 
na najciekawszą historyczną 
pracę licencjacką, magisterską 
i doktorską o Tychach, który or-
ganizowany jest co pięć lat. 

W tym roku nie przyzna-
no nagrody głównej, bo zda-
niem jurorów żadna ze złożo-
nych prac konkursowych nie 
spełniła wszystkich wymogów 
regulaminowych. Przyznano na-
tomiast jedno wyróżnienie, zdo-
była je Katarzyna Zemsta – Pia-
secka. W imieniu nagrodzonej 
1000 zł odebrał jej ojciec, Lech 
Zemsta.

Po rozdaniu nagród tyska 
publiczność w ramach dorocz-
nego koncertu promocyjnego 
obejrzała występ Artura An-
drusa.

EWA STrzoDA

Prezydent rozdał nagrody
Nagrodę w dziedzinie kultury otrzymał malarz Eryk Pudełko. Nagrodę w dziedzinie sportu zdobyła znakomita kajakarka, brązowa medalistka Igrzysk 

olimpijskich w Londynie, Karolina Naja.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Artur Andrus z zespołem.
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Do 31 maja 
Złóż Deklarację!

Przypominamy, że pierwszą deklarację 
właściciele i zarządcy (administratorzy) 
nieruchomości powinni złożyć do 31 maja. 
Deklaracja będzie podstawą do naliczenia 
opłaty ponoszonej przez mieszkańców nie-
ruchomości. Opłata przekazywana gminie 
w zamian za świadczenie usługi odebrania 
i zagospodarowania odpadów, będzie obo-
wiązkowa.
Druki deklaracji dostępne są w Biurze Ob-
sługi Klienta (Al. Piłsudskiego 12). Mimo 
kilku stanowisk, w BOK panuje spory ruch, 
często ustawia się kolejka, dlatego lepiej nie 
zwlekać na ostatnią chwilę. Deklarację moż-

na także pobrać ze strony www.tego.tychy.
pl. Dokument podpisany przez uprawnio-
ną osobę należy dostarczyć do Biura Ob-
sługi Klienta, gdzie nastąpi weryfikacja de-
klarowanych informacji. Istnieje możliwość 
pobrania pliku w formacie PDF bądź wy-
pełnienia deklaracji przy pomocy kreatora 
i wysłania jej drogą elektroniczną lub wy-
drukowania.
Deklaracje przesyłane w formie elektro-
nicznej muszą być opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego cer-
tyfikatu.

mieszkańcy pytają, tego odpowiada:
Mam mieszkanie w bloku, ale nikt w nim 
nie mieszka. Czy mimo to mam płacić za od-
biór śmieci?
oDPoWIADA AgNIESzKA LySzCzoK 
z WyDzIAłu KoMuNALNEgo uM TyChy: 
W przypadku mieszkań niezamieszka-
łych dopuszcza się złożenie oświadczenia 
ze wskazaniem „0” jako ilości osób zamiesz-
kujących. Oświadczenie powinno zostać zło-
żone u zarządcy nieruchomości wielolokalo-
wej niezwłocznie po zamieszkaniu w danym 
lokalu mieszkalnym. LS

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
-

munalne zmieszane oraz w worki na odpady selektywnie 
zbierane – 5 szt./m-c na gospodarstwo domowe i w worki na 
odpady zielone – 4 szt./m-c.

-
dnie.

-
pier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) – raz w miesiącu.

1 kwietnia do 30 listopada.

oraz wielkogabarytowe – zbiórki mobilne 2 razy w roku.
-

ko we własnym zakresie oddawane do PSZOK.
-

płatna możliwość oddania odpadów komunalnych i proble-
mowych.

Kalkulacja łącznej miesięcznej stawki na mieszkańca za odbiór i  zagospoda-
rowanie odpadów wraz z narzutem kosztów administrowania systemem oraz  
z VAT.

Wyszczególnienie Jednostka miary 2013

Wywóz odpadów zł / M / m-c 5,00

Zagospodarowanie 
odpadów i PSZOK zł / M / m-c 4,30

Koszt zakupu worków 
do selektywnej zbiórki 

odpadów w zabudowie 
jednorodzinnej

zł / M / m-c 0,20

Koszt zakupu pojemników zł / M / m-c 0,26

Razem wywóz 
i zagospodarowanie zł / M / m-c 9,76

Łączne koszty administracji 
systemu tys. zł / rok 532,00

Liczba mieszkańców miasta 
Tychy osoby 126 688

Koszty administracji 
systemu zł / M / m-c 0,70

Łączny koszt zł / M / m-c 10,46

Stawka podatku VAT % 8,00

Podatek VAT zł / M / m-c 0,84

Łączna opłata brutto zł / M / m-c 11,30

ZABUDOWA WIELORODZINNA
-

munalne zmieszane oraz pojemniki na odpady selektywnie 
zbierane.

-
godniu.

-
pier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) – raz w tygodniu.

-
szej niż 1,38 kg na rok z m2 powierzchni zieleni w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada.

oraz wielkogabarytowe – raz w tygodniu.
-

wielkie ilości).
-

płatna możliwość oddania odpadów komunalnych i proble-
mowych.

Pierwszą opłatę za gospoda-
rowanie odpadami według 
nowego systemu uiścimy do 
20 września 2013 r., a póź-
niej kwartalnie – do 20. dnia 
ostatniego miesiąca kwar-
tału, w łącznej wysokości za 
trzy miesiące kalendarzowe. 
Terminy tych opłat zostały 
ustalone następująco:

  20 marca
  20 czerwca
  20 września
  20 grudnia.

Opłata powinna być wnoszo-
na do gminy przez właścicieli 
lub zarządy nieruchomości. 
Mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych będą dokonywali 

opłat osobiście. Mieszkańcy 
budynków posiadających 
zarządy (wspólnoty, spół-
dzielnie) będą wnosili opłaty 
do tych zarządów. Te z kolei 
będą przekazywać opłaty do 
gminy. 

Składający deklarację (wła-
ściciel lub zarząd) otrzyma 

indywidualny numer konta 
bankowego, na które będzie 
wpłacał należności. Opłat 
będzie można dokonywać 
na poczcie lub przelewem 
bankowym, a także gotówką 
lub kartą płatniczą w kasach 
Urzędu Miasta, przy al. Nie-
podległości 49 (parter budyn-
ku). 

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, 
aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że  znów stanie się użytecz-
ny. Przepisy nowej ustawy mówią, że ci, którzy nie będą segregować odpadów, zapłacą więcej. 
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach 
codziennego użytku. Segregując odpady, oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z odpadów mogą powstać np. chu-
steczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Rodzaj odpadów 
Higieniczne

zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna

papier i tektura, metal i złom, 
tworzywa 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 

* Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach jeszcze nie działają. 
O lokalizacji i godzinach pracy PSZOKów mieszkańcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.  

 Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika.
 Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 Wybierając się na zakupy, zabieraj własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zuży-
cie plastikowych torebek. Jeśli przynosisz do domu torby foliowe, wykorzystaj je, np. jako 
worki na śmieci.

 Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw.
 Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być 
wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazo-
wa.

 Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych 
talerzyków.

 Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31 proc. 
wytwarzanych przez ciebie śmieci.

 Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 Zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego za-
wartości (zobacz znak na opakowaniu).

 Nie mieszaj z odpadami komunalnymi takich odpadów jak: zużyte baterie i aku-
mulatory, resztki farb, rozpuszczalników i opakowań po nich, urządzenia zawie-
rające freony, zużyte kartridże, tonery, farby drukarskie, środki do konserwacji  
i ochrony drewna oraz ochrony roślin, przeterminowane leki, pojemniki po aerozolach, 
oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne wraz  
z opakowaniami, elektrośmieci: zużyty sprzęt AGD, RTV, komputery, telefony komórkowe.

Z opłat za odbiór i za- 
gospodarowanie odpadów 
komunalnych samorządy 
pokrywać będą koszty funk-
cjonowania systemu, które 
obejmują: odbiór, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszko-
dliwianie odpadów komunal-
nych, tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunal-
nych, działania edukacyjne  
i informacyjne, obsługę ad-
ministracyjną systemu.

Stawka

I.  W przypadku właścicieli 
nieruchomości zamiesz-
kałych, wybrana metoda 
obliczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
zależy od liczby miesz-
kańców zamieszkują cych 
nieruchomość. Wysokość 
opłaty za gospodarowa-

nie odpadami stanowi 
iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących nie-
ruchomość i stawki opłaty 
za gospodarowanie od-
padami. 

Miesięczna stawka opłaty 
została określona w uchwale 
Rady Miasta Tychy z marca 
2013 r. i wynosi 11 zł od oso-
by/m-c (w przypadku zbie-
rania odpadów w sposób 
selektywny). Ustawa nakłada 
obowiązek selektywnego gro-
madzenia odpadów, więc jeśli 
śmieci nie będą segregowane, 
stawka ta może wzrosnąć do 
15 zł od osoby/m-c.

Wprowadzono zróżnicowa-
nie stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi w zależności od 
liczby osób zamieszkałych 
na nieruchomości (w loka-

lu) prowadzących wspólne 
gospodar stwo domowe:

 
– opłata wynosi 11 zł/na 
osobę,

 
– 1 zł/na osobę.

II. Jeśli chodzi o właścicieli 
nieruchomości nieza-
mieszkałych, wysokość 
opłaty zależy od zadekla-
rowanej ilości wytworzo-
nych odpadów w danym 
czasie, tzn. stanowi ilo-
czyn liczby pojemników, 
częstotliwości wywozu 
odpadów i stawki opłaty 
za pojemnik o określonej 
pojemności. Uchwała wy-
mienia 23 rodzaje pojem-
ników i kontenerów od 
110/120 litrów do praso-
kontenera – 20 m3.

Stawka opłaty zależy od 
wielkości pojemnika oraz od 

sposobu zbierania odpadów 
(w sposób selektywny lub 
zmieszany).

III. Wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
w przypadku właścicieli 
nieruchomości miesza-
nych stanowi sumę opłat 
obliczonych osobno dla 
części nieruchomości 
zamieszkałej oraz części 
nieruchomości nieza-
mieszkałej.

Oświadczenie
i deklaracja

Mieszkańcy budynków jed-
norodzinnych po uprzed-
nim wypowiedzeniu umowy  
z dotychczasową �rmą wy-
wozową wypełniają i skła-
dają deklarację dostępną 
na www.tego.tychy.pl lub  
w Biurze Obsługi Klienta.

Mieszkańcy budynków wie-
lorodzinnych, w tym współ-
właściciele budynków posia-
dających zarząd wspólnoty 
(spółdzielnię), nie wypełniają 
deklaracji, składają oświad-
czenie we wskazanym przez 
administratora (zarządcę) 
miejscu i terminie.

Oświadczenie muszą zło-
żyć mieszkańcy domów 
wielorodzinnych (bloków). 
Oświadczenie powinno być 
wypełnione dla każdego 
mieszkania osobno i złożone 
we wskazanym przez admi-
nistratora (zarządcę) miejscu 
i terminie (wcześniejszym niż 
termin składania deklaracji).

Pojemniki

Gmina przejmuje obowiązek 
właściciela nieruchomości, 
polegający na wyposażeniu 

nieruchomości zamieszka-
łych w pojemniki na odpady 
komunalne oraz utrzymaniu 
tych pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym 
jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komu-
nalnych. W przypadku nieru-
chomości niezamieszkałych 
obowiązek wyposażenia  
w pojemniki na odpady ko-
munalne oraz utrzymania 
tych pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicz-
nym, spoczywa na właścicie-
lu nieruchomości.

Zbiórka
selektywna

Selektywne zbieranie odpa-
dów oznacza gromadzenie 
w oddzielnych pojemnikach/
workach poszczególnych 

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów:
Wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej to 
jedno z najpoważniejszych wyzwań ostatnich 
lat, przed jakim stanęły samorządy. Ustawa 
zobowiązuje władze gmin do tworzenia no-
wego systemu odbierania i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych, całkowicie zmie-
niając dotychczasowy system. 

Obowiązki nakłada jednak nie tylko 
na gminy, ale także na samych mieszkań-
ców. Przede wszystkim jest to obowiązek 
złożenia deklaracji do końca maja 2013 r. 
przez właścicieli domów jednorodzinnych 
i administratorów (zarządców) spółdziel-
ni, a w przypadku mieszkańców budynków 
wielolokalowych (w tym współwłaścicieli 
budynków posiadających zarząd wspólno-
ty) obowiązek wypełnienia oświadczenia  
i złożenia go we wskazanym przez admini-
stratora (zarządcę) miejscu i terminie.  

Zachęcam wszystkich do zapoznania się 
z informacjami na temat nowego systemu 
gospodarki odpadami, który obowiązuje już 
prawie we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej. Nowe rozwiązania sprawdzają się od 
lat. 

Tychy są miastem ekologicznym i nowo-
czesnym, dlatego wierzę, że jego mieszkańcy 
przychylnie przyjmą zmiany, które nakłada 
na wszystkie gminy w Polsce ustawodawca, 
i które mają na celu ochronę środowiska nie 
tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.

800 889 803 800 889 803

  rodzajów odpadów z po-
działem na: papier i tekturę 
(pojemnik/worek niebieski), 
tworzywa sztuczne (pojem-
nik/worek żółty), szkło (po-
jemnik/worek zielony lub 
biały), odpady ulegające 
biodegradacji (worek brązo-
wy lub czarny). 

Dopuszcza się zbieranie  
w jednym pojemniku lub 
worku przeznaczonym na: 

niebieski) odpadów takich 
jak: gazety, książki, zeszyty, 
prospekty, torby papiero-
we, kartonowe pudełka  
i innych charakteryzują-
cych się takimi samymi 
właściwościami

-
jemnik żółty) odpadów ta-
kich jak: butelki plastikowe 
po napojach, opakowania 
po chemii gospodarczej, 
opakowania po mleku, so-
kach, produktach spożyw-
czych oraz kosmetykach, 

folie, puszki po napojach  
i artykułach spożywczych, 
metalu, złomu i innych cha-
rakteryzujących się takimi 
samymi właściwościami.

Jak często?

Pojemniki służące do gro-
madzenia odpadów ko-
munalnych (zmieszanych) 
powinny być opróżniane z 
częstotliwością gwarantu-
jącą nieprzepełnianie po-
jemników. Częstotliwość 
opróżniania pojemników nie 
może być mniejsza niż:

-
rodzinnym – dwa razy na 
tydzień;

-
norodzinnym – co dwa 
tygodnie;

-
zamieszkałych – raz na 
miesiąc. 

Z zabudowy wielorodzinnej 
i niezamieszkałej odpady 

odbierane będą bezpośred-
nio z miejsc gromadzenia 
odpadów, natomiast z za-
budowy jednorodzinnej  
– sprzed bram posesji.

Częstotliwość odbierania 
pojemników lub worków  
z odpadami komunalnymi 
selektywnie zbieranymi taki-
mi jak papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, nie może 
być mniejsza niż:

-
rodzinnym – dwa razy na 
miesiąc;

-
dzinnym oraz z nierucho-
mości niezamieszkałych – 
raz na miesiąc.

Zasady odbierania odpa-
dów zielonych, wielkoga-
barytowych, budowlanych, 
remontowych i innych 
określa regulamin utrzy-
mania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Tychy  
i inne uchwały.

Znak oznacza 
selektywne 
zbieranie urządzeń 
elektrycznych  
i elektronicznych.

Znak 
przypominający 
o miejscu 
przeznaczenia 
zużytych opakowań.

Wzór opakowania/ 
opakowań 
określający 
przydatność  
do recyklingu.

Zielony punkt - oznacza, że 
producent danego opakowania 
wniósł za nie opłatę na rzecz 
krojowej organizacji  
odzysku opakowań.

Opakowanie 
może 
być zużyte 
ponownie.

Znak dla opakowań 
szklanych - wskazuje, 
że opakowania 
podlegają zbiórce do 
recyklingu.

Produkt  
nadaje się  
do 
przetworzenia.

Opakowania 
wykonane  
z aluminium.

Opakowanie 
zostało wykonane 
z surowców 
pochodzących 
 z recyklingu.

Opakowania 
szklane  
nadające się  
do ponownego 
wykorzystania.

Opakowania, które 
rozkładają się podczas 
kompostowania bez 
uwalniania szkodliwych 
substancji do środowiska.

Znak przydatności 
opakowań do 
ponownego 
przetwórstwa  
w warunkach polskich.

Symbol oznaczający 
przydatność do recyklingu. 
Liczba w środku oraz skrót 
pod symbolem oznaczają 
rodzaj materiału.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
-

munalne zmieszane oraz w worki na odpady selektywnie 
zbierane – 5 szt./m-c na gospodarstwo domowe i w worki na 
odpady zielone – 4 szt./m-c.

-
dnie.

-
pier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) – raz w miesiącu.

1 kwietnia do 30 listopada.

oraz wielkogabarytowe – zbiórki mobilne 2 razy w roku.
-

ko we własnym zakresie oddawane do PSZOK.
-

płatna możliwość oddania odpadów komunalnych i proble-
mowych.

Kalkulacja łącznej miesięcznej stawki na mieszkańca za odbiór i  zagospoda-
rowanie odpadów wraz z narzutem kosztów administrowania systemem oraz  
z VAT.

Wyszczególnienie Jednostka miary 2013

Wywóz odpadów zł / M / m-c 5,00

Zagospodarowanie 
odpadów i PSZOK zł / M / m-c 4,30

Koszt zakupu worków 
do selektywnej zbiórki 

odpadów w zabudowie 
jednorodzinnej

zł / M / m-c 0,20

Koszt zakupu pojemników zł / M / m-c 0,26

Razem wywóz 
i zagospodarowanie zł / M / m-c 9,76

Łączne koszty administracji 
systemu tys. zł / rok 532,00

Liczba mieszkańców miasta 
Tychy osoby 126 688

Koszty administracji 
systemu zł / M / m-c 0,70

Łączny koszt zł / M / m-c 10,46

Stawka podatku VAT % 8,00

Podatek VAT zł / M / m-c 0,84

Łączna opłata brutto zł / M / m-c 11,30

ZABUDOWA WIELORODZINNA
-

munalne zmieszane oraz pojemniki na odpady selektywnie 
zbierane.

-
godniu.

-
pier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) – raz w tygodniu.

-
szej niż 1,38 kg na rok z m2 powierzchni zieleni w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada.

oraz wielkogabarytowe – raz w tygodniu.
-

wielkie ilości).
-

płatna możliwość oddania odpadów komunalnych i proble-
mowych.

Pierwszą opłatę za gospoda-
rowanie odpadami według 
nowego systemu uiścimy do 
20 września 2013 r., a póź-
niej kwartalnie – do 20. dnia 
ostatniego miesiąca kwar-
tału, w łącznej wysokości za 
trzy miesiące kalendarzowe. 
Terminy tych opłat zostały 
ustalone następująco:

  20 marca
  20 czerwca
  20 września
  20 grudnia.

Opłata powinna być wnoszo-
na do gminy przez właścicieli 
lub zarządy nieruchomości. 
Mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych będą dokonywali 

opłat osobiście. Mieszkańcy 
budynków posiadających 
zarządy (wspólnoty, spół-
dzielnie) będą wnosili opłaty 
do tych zarządów. Te z kolei 
będą przekazywać opłaty do 
gminy. 

Składający deklarację (wła-
ściciel lub zarząd) otrzyma 

indywidualny numer konta 
bankowego, na które będzie 
wpłacał należności. Opłat 
będzie można dokonywać 
na poczcie lub przelewem 
bankowym, a także gotówką 
lub kartą płatniczą w kasach 
Urzędu Miasta, przy al. Nie-
podległości 49 (parter budyn-
ku). 

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, 
aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że  znów stanie się użytecz-
ny. Przepisy nowej ustawy mówią, że ci, którzy nie będą segregować odpadów, zapłacą więcej. 
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach 
codziennego użytku. Segregując odpady, oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z odpadów mogą powstać np. chu-
steczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Rodzaj odpadów 
Higieniczne

zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna

papier i tektura, metal i złom, 
tworzywa 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 

* Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach jeszcze nie działają. 
O lokalizacji i godzinach pracy PSZOKów mieszkańcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.  

 Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika.
 Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 Wybierając się na zakupy, zabieraj własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zuży-
cie plastikowych torebek. Jeśli przynosisz do domu torby foliowe, wykorzystaj je, np. jako 
worki na śmieci.

 Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw.
 Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być 
wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazo-
wa.

 Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych 
talerzyków.

 Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31 proc. 
wytwarzanych przez ciebie śmieci.

 Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 Zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego za-
wartości (zobacz znak na opakowaniu).

 Nie mieszaj z odpadami komunalnymi takich odpadów jak: zużyte baterie i aku-
mulatory, resztki farb, rozpuszczalników i opakowań po nich, urządzenia zawie-
rające freony, zużyte kartridże, tonery, farby drukarskie, środki do konserwacji  
i ochrony drewna oraz ochrony roślin, przeterminowane leki, pojemniki po aerozolach, 
oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne wraz  
z opakowaniami, elektrośmieci: zużyty sprzęt AGD, RTV, komputery, telefony komórkowe.

Z opłat za odbiór i za- 
gospodarowanie odpadów 
komunalnych samorządy 
pokrywać będą koszty funk-
cjonowania systemu, które 
obejmują: odbiór, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszko-
dliwianie odpadów komunal-
nych, tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunal-
nych, działania edukacyjne  
i informacyjne, obsługę ad-
ministracyjną systemu.

Stawka

I.  W przypadku właścicieli 
nieruchomości zamiesz-
kałych, wybrana metoda 
obliczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
zależy od liczby miesz-
kańców zamieszkują cych 
nieruchomość. Wysokość 
opłaty za gospodarowa-

nie odpadami stanowi 
iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących nie-
ruchomość i stawki opłaty 
za gospodarowanie od-
padami. 

Miesięczna stawka opłaty 
została określona w uchwale 
Rady Miasta Tychy z marca 
2013 r. i wynosi 11 zł od oso-
by/m-c (w przypadku zbie-
rania odpadów w sposób 
selektywny). Ustawa nakłada 
obowiązek selektywnego gro-
madzenia odpadów, więc jeśli 
śmieci nie będą segregowane, 
stawka ta może wzrosnąć do 
15 zł od osoby/m-c.

Wprowadzono zróżnicowa-
nie stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi w zależności od 
liczby osób zamieszkałych 
na nieruchomości (w loka-

lu) prowadzących wspólne 
gospodar stwo domowe:

 
– opłata wynosi 11 zł/na 
osobę,

 
– 1 zł/na osobę.

II. Jeśli chodzi o właścicieli 
nieruchomości nieza-
mieszkałych, wysokość 
opłaty zależy od zadekla-
rowanej ilości wytworzo-
nych odpadów w danym 
czasie, tzn. stanowi ilo-
czyn liczby pojemników, 
częstotliwości wywozu 
odpadów i stawki opłaty 
za pojemnik o określonej 
pojemności. Uchwała wy-
mienia 23 rodzaje pojem-
ników i kontenerów od 
110/120 litrów do praso-
kontenera – 20 m3.

Stawka opłaty zależy od 
wielkości pojemnika oraz od 

sposobu zbierania odpadów 
(w sposób selektywny lub 
zmieszany).

III. Wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
w przypadku właścicieli 
nieruchomości miesza-
nych stanowi sumę opłat 
obliczonych osobno dla 
części nieruchomości 
zamieszkałej oraz części 
nieruchomości nieza-
mieszkałej.

Oświadczenie
i deklaracja

Mieszkańcy budynków jed-
norodzinnych po uprzed-
nim wypowiedzeniu umowy  
z dotychczasową �rmą wy-
wozową wypełniają i skła-
dają deklarację dostępną 
na www.tego.tychy.pl lub  
w Biurze Obsługi Klienta.

Mieszkańcy budynków wie-
lorodzinnych, w tym współ-
właściciele budynków posia-
dających zarząd wspólnoty 
(spółdzielnię), nie wypełniają 
deklaracji, składają oświad-
czenie we wskazanym przez 
administratora (zarządcę) 
miejscu i terminie.

Oświadczenie muszą zło-
żyć mieszkańcy domów 
wielorodzinnych (bloków). 
Oświadczenie powinno być 
wypełnione dla każdego 
mieszkania osobno i złożone 
we wskazanym przez admi-
nistratora (zarządcę) miejscu 
i terminie (wcześniejszym niż 
termin składania deklaracji).

Pojemniki

Gmina przejmuje obowiązek 
właściciela nieruchomości, 
polegający na wyposażeniu 

nieruchomości zamieszka-
łych w pojemniki na odpady 
komunalne oraz utrzymaniu 
tych pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym 
jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komu-
nalnych. W przypadku nieru-
chomości niezamieszkałych 
obowiązek wyposażenia  
w pojemniki na odpady ko-
munalne oraz utrzymania 
tych pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicz-
nym, spoczywa na właścicie-
lu nieruchomości.

Zbiórka
selektywna

Selektywne zbieranie odpa-
dów oznacza gromadzenie 
w oddzielnych pojemnikach/
workach poszczególnych 

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów:
Wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej to 
jedno z najpoważniejszych wyzwań ostatnich 
lat, przed jakim stanęły samorządy. Ustawa 
zobowiązuje władze gmin do tworzenia no-
wego systemu odbierania i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych, całkowicie zmie-
niając dotychczasowy system. 

Obowiązki nakłada jednak nie tylko 
na gminy, ale także na samych mieszkań-
ców. Przede wszystkim jest to obowiązek 
złożenia deklaracji do końca maja 2013 r. 
przez właścicieli domów jednorodzinnych 
i administratorów (zarządców) spółdziel-
ni, a w przypadku mieszkańców budynków 
wielolokalowych (w tym współwłaścicieli 
budynków posiadających zarząd wspólno-
ty) obowiązek wypełnienia oświadczenia  
i złożenia go we wskazanym przez admini-
stratora (zarządcę) miejscu i terminie.  

Zachęcam wszystkich do zapoznania się 
z informacjami na temat nowego systemu 
gospodarki odpadami, który obowiązuje już 
prawie we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej. Nowe rozwiązania sprawdzają się od 
lat. 

Tychy są miastem ekologicznym i nowo-
czesnym, dlatego wierzę, że jego mieszkańcy 
przychylnie przyjmą zmiany, które nakłada 
na wszystkie gminy w Polsce ustawodawca, 
i które mają na celu ochronę środowiska nie 
tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.

800 889 803 800 889 803

  rodzajów odpadów z po-
działem na: papier i tekturę 
(pojemnik/worek niebieski), 
tworzywa sztuczne (pojem-
nik/worek żółty), szkło (po-
jemnik/worek zielony lub 
biały), odpady ulegające 
biodegradacji (worek brązo-
wy lub czarny). 

Dopuszcza się zbieranie  
w jednym pojemniku lub 
worku przeznaczonym na: 

niebieski) odpadów takich 
jak: gazety, książki, zeszyty, 
prospekty, torby papiero-
we, kartonowe pudełka  
i innych charakteryzują-
cych się takimi samymi 
właściwościami

-
jemnik żółty) odpadów ta-
kich jak: butelki plastikowe 
po napojach, opakowania 
po chemii gospodarczej, 
opakowania po mleku, so-
kach, produktach spożyw-
czych oraz kosmetykach, 

folie, puszki po napojach  
i artykułach spożywczych, 
metalu, złomu i innych cha-
rakteryzujących się takimi 
samymi właściwościami.

Jak często?

Pojemniki służące do gro-
madzenia odpadów ko-
munalnych (zmieszanych) 
powinny być opróżniane z 
częstotliwością gwarantu-
jącą nieprzepełnianie po-
jemników. Częstotliwość 
opróżniania pojemników nie 
może być mniejsza niż:

-
rodzinnym – dwa razy na 
tydzień;

-
norodzinnym – co dwa 
tygodnie;

-
zamieszkałych – raz na 
miesiąc. 

Z zabudowy wielorodzinnej 
i niezamieszkałej odpady 

odbierane będą bezpośred-
nio z miejsc gromadzenia 
odpadów, natomiast z za-
budowy jednorodzinnej  
– sprzed bram posesji.

Częstotliwość odbierania 
pojemników lub worków  
z odpadami komunalnymi 
selektywnie zbieranymi taki-
mi jak papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, nie może 
być mniejsza niż:

-
rodzinnym – dwa razy na 
miesiąc;

-
dzinnym oraz z nierucho-
mości niezamieszkałych – 
raz na miesiąc.

Zasady odbierania odpa-
dów zielonych, wielkoga-
barytowych, budowlanych, 
remontowych i innych 
określa regulamin utrzy-
mania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Tychy  
i inne uchwały.

Znak oznacza 
selektywne 
zbieranie urządzeń 
elektrycznych  
i elektronicznych.

Znak 
przypominający 
o miejscu 
przeznaczenia 
zużytych opakowań.

Wzór opakowania/ 
opakowań 
określający 
przydatność  
do recyklingu.

Zielony punkt - oznacza, że 
producent danego opakowania 
wniósł za nie opłatę na rzecz 
krojowej organizacji  
odzysku opakowań.

Opakowanie 
może 
być zużyte 
ponownie.

Znak dla opakowań 
szklanych - wskazuje, 
że opakowania 
podlegają zbiórce do 
recyklingu.

Produkt  
nadaje się  
do 
przetworzenia.

Opakowania 
wykonane  
z aluminium.

Opakowanie 
zostało wykonane 
z surowców 
pochodzących 
 z recyklingu.

Opakowania 
szklane  
nadające się  
do ponownego 
wykorzystania.

Opakowania, które 
rozkładają się podczas 
kompostowania bez 
uwalniania szkodliwych 
substancji do środowiska.

Znak przydatności 
opakowań do 
ponownego 
przetwórstwa  
w warunkach polskich.

Symbol oznaczający 
przydatność do recyklingu. 
Liczba w środku oraz skrót 
pod symbolem oznaczają 
rodzaj materiału.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
-

munalne zmieszane oraz w worki na odpady selektywnie 
zbierane – 5 szt./m-c na gospodarstwo domowe i w worki na 
odpady zielone – 4 szt./m-c.

-
dnie.

-
pier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) – raz w miesiącu.

1 kwietnia do 30 listopada.

oraz wielkogabarytowe – zbiórki mobilne 2 razy w roku.
-

ko we własnym zakresie oddawane do PSZOK.
-

płatna możliwość oddania odpadów komunalnych i proble-
mowych.

Kalkulacja łącznej miesięcznej stawki na mieszkańca za odbiór i  zagospoda-
rowanie odpadów wraz z narzutem kosztów administrowania systemem oraz  
z VAT.

Wyszczególnienie Jednostka miary 2013

Wywóz odpadów zł / M / m-c 5,00

Zagospodarowanie 
odpadów i PSZOK zł / M / m-c 4,30

Koszt zakupu worków 
do selektywnej zbiórki 

odpadów w zabudowie 
jednorodzinnej

zł / M / m-c 0,20

Koszt zakupu pojemników zł / M / m-c 0,26

Razem wywóz 
i zagospodarowanie zł / M / m-c 9,76

Łączne koszty administracji 
systemu tys. zł / rok 532,00

Liczba mieszkańców miasta 
Tychy osoby 126 688

Koszty administracji 
systemu zł / M / m-c 0,70

Łączny koszt zł / M / m-c 10,46

Stawka podatku VAT % 8,00

Podatek VAT zł / M / m-c 0,84

Łączna opłata brutto zł / M / m-c 11,30

ZABUDOWA WIELORODZINNA
-

munalne zmieszane oraz pojemniki na odpady selektywnie 
zbierane.

-
godniu.

-
pier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) – raz w tygodniu.

-
szej niż 1,38 kg na rok z m2 powierzchni zieleni w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada.

oraz wielkogabarytowe – raz w tygodniu.
-

wielkie ilości).
-

płatna możliwość oddania odpadów komunalnych i proble-
mowych.

Pierwszą opłatę za gospoda-
rowanie odpadami według 
nowego systemu uiścimy do 
20 września 2013 r., a póź-
niej kwartalnie – do 20. dnia 
ostatniego miesiąca kwar-
tału, w łącznej wysokości za 
trzy miesiące kalendarzowe. 
Terminy tych opłat zostały 
ustalone następująco:

  20 marca
  20 czerwca
  20 września
  20 grudnia.

Opłata powinna być wnoszo-
na do gminy przez właścicieli 
lub zarządy nieruchomości. 
Mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych będą dokonywali 

opłat osobiście. Mieszkańcy 
budynków posiadających 
zarządy (wspólnoty, spół-
dzielnie) będą wnosili opłaty 
do tych zarządów. Te z kolei 
będą przekazywać opłaty do 
gminy. 

Składający deklarację (wła-
ściciel lub zarząd) otrzyma 

indywidualny numer konta 
bankowego, na które będzie 
wpłacał należności. Opłat 
będzie można dokonywać 
na poczcie lub przelewem 
bankowym, a także gotówką 
lub kartą płatniczą w kasach 
Urzędu Miasta, przy al. Nie-
podległości 49 (parter budyn-
ku). 

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, 
aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że  znów stanie się użytecz-
ny. Przepisy nowej ustawy mówią, że ci, którzy nie będą segregować odpadów, zapłacą więcej. 
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach 
codziennego użytku. Segregując odpady, oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z odpadów mogą powstać np. chu-
steczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Rodzaj odpadów 
Higieniczne

zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna

papier i tektura, metal i złom, 
tworzywa 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 

* Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach jeszcze nie działają. 
O lokalizacji i godzinach pracy PSZOKów mieszkańcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.  

 Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika.
 Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 Wybierając się na zakupy, zabieraj własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zuży-
cie plastikowych torebek. Jeśli przynosisz do domu torby foliowe, wykorzystaj je, np. jako 
worki na śmieci.

 Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw.
 Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być 
wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazo-
wa.

 Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych 
talerzyków.

 Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31 proc. 
wytwarzanych przez ciebie śmieci.

 Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 Zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego za-
wartości (zobacz znak na opakowaniu).

 Nie mieszaj z odpadami komunalnymi takich odpadów jak: zużyte baterie i aku-
mulatory, resztki farb, rozpuszczalników i opakowań po nich, urządzenia zawie-
rające freony, zużyte kartridże, tonery, farby drukarskie, środki do konserwacji  
i ochrony drewna oraz ochrony roślin, przeterminowane leki, pojemniki po aerozolach, 
oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne wraz  
z opakowaniami, elektrośmieci: zużyty sprzęt AGD, RTV, komputery, telefony komórkowe.

Z opłat za odbiór i za- 
gospodarowanie odpadów 
komunalnych samorządy 
pokrywać będą koszty funk-
cjonowania systemu, które 
obejmują: odbiór, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszko-
dliwianie odpadów komunal-
nych, tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunal-
nych, działania edukacyjne  
i informacyjne, obsługę ad-
ministracyjną systemu.

Stawka

I.  W przypadku właścicieli 
nieruchomości zamiesz-
kałych, wybrana metoda 
obliczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
zależy od liczby miesz-
kańców zamieszkują cych 
nieruchomość. Wysokość 
opłaty za gospodarowa-

nie odpadami stanowi 
iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących nie-
ruchomość i stawki opłaty 
za gospodarowanie od-
padami. 

Miesięczna stawka opłaty 
została określona w uchwale 
Rady Miasta Tychy z marca 
2013 r. i wynosi 11 zł od oso-
by/m-c (w przypadku zbie-
rania odpadów w sposób 
selektywny). Ustawa nakłada 
obowiązek selektywnego gro-
madzenia odpadów, więc jeśli 
śmieci nie będą segregowane, 
stawka ta może wzrosnąć do 
15 zł od osoby/m-c.

Wprowadzono zróżnicowa-
nie stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi w zależności od 
liczby osób zamieszkałych 
na nieruchomości (w loka-

lu) prowadzących wspólne 
gospodar stwo domowe:

 
– opłata wynosi 11 zł/na 
osobę,

 
– 1 zł/na osobę.

II. Jeśli chodzi o właścicieli 
nieruchomości nieza-
mieszkałych, wysokość 
opłaty zależy od zadekla-
rowanej ilości wytworzo-
nych odpadów w danym 
czasie, tzn. stanowi ilo-
czyn liczby pojemników, 
częstotliwości wywozu 
odpadów i stawki opłaty 
za pojemnik o określonej 
pojemności. Uchwała wy-
mienia 23 rodzaje pojem-
ników i kontenerów od 
110/120 litrów do praso-
kontenera – 20 m3.

Stawka opłaty zależy od 
wielkości pojemnika oraz od 

sposobu zbierania odpadów 
(w sposób selektywny lub 
zmieszany).

III. Wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
w przypadku właścicieli 
nieruchomości miesza-
nych stanowi sumę opłat 
obliczonych osobno dla 
części nieruchomości 
zamieszkałej oraz części 
nieruchomości nieza-
mieszkałej.

Oświadczenie
i deklaracja

Mieszkańcy budynków jed-
norodzinnych po uprzed-
nim wypowiedzeniu umowy  
z dotychczasową �rmą wy-
wozową wypełniają i skła-
dają deklarację dostępną 
na www.tego.tychy.pl lub  
w Biurze Obsługi Klienta.

Mieszkańcy budynków wie-
lorodzinnych, w tym współ-
właściciele budynków posia-
dających zarząd wspólnoty 
(spółdzielnię), nie wypełniają 
deklaracji, składają oświad-
czenie we wskazanym przez 
administratora (zarządcę) 
miejscu i terminie.

Oświadczenie muszą zło-
żyć mieszkańcy domów 
wielorodzinnych (bloków). 
Oświadczenie powinno być 
wypełnione dla każdego 
mieszkania osobno i złożone 
we wskazanym przez admi-
nistratora (zarządcę) miejscu 
i terminie (wcześniejszym niż 
termin składania deklaracji).

Pojemniki

Gmina przejmuje obowiązek 
właściciela nieruchomości, 
polegający na wyposażeniu 

nieruchomości zamieszka-
łych w pojemniki na odpady 
komunalne oraz utrzymaniu 
tych pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym 
jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komu-
nalnych. W przypadku nieru-
chomości niezamieszkałych 
obowiązek wyposażenia  
w pojemniki na odpady ko-
munalne oraz utrzymania 
tych pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicz-
nym, spoczywa na właścicie-
lu nieruchomości.

Zbiórka
selektywna

Selektywne zbieranie odpa-
dów oznacza gromadzenie 
w oddzielnych pojemnikach/
workach poszczególnych 

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów:
Wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej to 
jedno z najpoważniejszych wyzwań ostatnich 
lat, przed jakim stanęły samorządy. Ustawa 
zobowiązuje władze gmin do tworzenia no-
wego systemu odbierania i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych, całkowicie zmie-
niając dotychczasowy system. 

Obowiązki nakłada jednak nie tylko 
na gminy, ale także na samych mieszkań-
ców. Przede wszystkim jest to obowiązek 
złożenia deklaracji do końca maja 2013 r. 
przez właścicieli domów jednorodzinnych 
i administratorów (zarządców) spółdziel-
ni, a w przypadku mieszkańców budynków 
wielolokalowych (w tym współwłaścicieli 
budynków posiadających zarząd wspólno-
ty) obowiązek wypełnienia oświadczenia  
i złożenia go we wskazanym przez admini-
stratora (zarządcę) miejscu i terminie.  

Zachęcam wszystkich do zapoznania się 
z informacjami na temat nowego systemu 
gospodarki odpadami, który obowiązuje już 
prawie we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej. Nowe rozwiązania sprawdzają się od 
lat. 

Tychy są miastem ekologicznym i nowo-
czesnym, dlatego wierzę, że jego mieszkańcy 
przychylnie przyjmą zmiany, które nakłada 
na wszystkie gminy w Polsce ustawodawca, 
i które mają na celu ochronę środowiska nie 
tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.

800 889 803 800 889 803

  rodzajów odpadów z po-
działem na: papier i tekturę 
(pojemnik/worek niebieski), 
tworzywa sztuczne (pojem-
nik/worek żółty), szkło (po-
jemnik/worek zielony lub 
biały), odpady ulegające 
biodegradacji (worek brązo-
wy lub czarny). 

Dopuszcza się zbieranie  
w jednym pojemniku lub 
worku przeznaczonym na: 

niebieski) odpadów takich 
jak: gazety, książki, zeszyty, 
prospekty, torby papiero-
we, kartonowe pudełka  
i innych charakteryzują-
cych się takimi samymi 
właściwościami

-
jemnik żółty) odpadów ta-
kich jak: butelki plastikowe 
po napojach, opakowania 
po chemii gospodarczej, 
opakowania po mleku, so-
kach, produktach spożyw-
czych oraz kosmetykach, 

folie, puszki po napojach  
i artykułach spożywczych, 
metalu, złomu i innych cha-
rakteryzujących się takimi 
samymi właściwościami.

Jak często?

Pojemniki służące do gro-
madzenia odpadów ko-
munalnych (zmieszanych) 
powinny być opróżniane z 
częstotliwością gwarantu-
jącą nieprzepełnianie po-
jemników. Częstotliwość 
opróżniania pojemników nie 
może być mniejsza niż:

-
rodzinnym – dwa razy na 
tydzień;

-
norodzinnym – co dwa 
tygodnie;

-
zamieszkałych – raz na 
miesiąc. 

Z zabudowy wielorodzinnej 
i niezamieszkałej odpady 

odbierane będą bezpośred-
nio z miejsc gromadzenia 
odpadów, natomiast z za-
budowy jednorodzinnej  
– sprzed bram posesji.

Częstotliwość odbierania 
pojemników lub worków  
z odpadami komunalnymi 
selektywnie zbieranymi taki-
mi jak papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, nie może 
być mniejsza niż:

-
rodzinnym – dwa razy na 
miesiąc;

-
dzinnym oraz z nierucho-
mości niezamieszkałych – 
raz na miesiąc.

Zasady odbierania odpa-
dów zielonych, wielkoga-
barytowych, budowlanych, 
remontowych i innych 
określa regulamin utrzy-
mania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Tychy  
i inne uchwały.

Znak oznacza 
selektywne 
zbieranie urządzeń 
elektrycznych  
i elektronicznych.

Znak 
przypominający 
o miejscu 
przeznaczenia 
zużytych opakowań.

Wzór opakowania/ 
opakowań 
określający 
przydatność  
do recyklingu.

Zielony punkt - oznacza, że 
producent danego opakowania 
wniósł za nie opłatę na rzecz 
krojowej organizacji  
odzysku opakowań.

Opakowanie 
może 
być zużyte 
ponownie.

Znak dla opakowań 
szklanych - wskazuje, 
że opakowania 
podlegają zbiórce do 
recyklingu.

Produkt  
nadaje się  
do 
przetworzenia.

Opakowania 
wykonane  
z aluminium.

Opakowanie 
zostało wykonane 
z surowców 
pochodzących 
 z recyklingu.

Opakowania 
szklane  
nadające się  
do ponownego 
wykorzystania.

Opakowania, które 
rozkładają się podczas 
kompostowania bez 
uwalniania szkodliwych 
substancji do środowiska.

Znak przydatności 
opakowań do 
ponownego 
przetwórstwa  
w warunkach polskich.

Symbol oznaczający 
przydatność do recyklingu. 
Liczba w środku oraz skrót 
pod symbolem oznaczają 
rodzaj materiału.
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