
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

Ostatnie dni na składanie deklaracji śmieciOwych  
BOk pracuje dłużej

nr 67/304  Maj 2013 T yski inforMaTor saMorządowy

Biuro Obsługi Klienta Tyskiej Efektywnej Gospodarki Odpadami, al. Piłsudskiego 12,  tel. 32 776 30 64 - 66.

Bezpłatna infolinia: 800 889 803.

to już ostatnie dni na zło-
żenie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
termin ich przyjmowania 
mija 31 maja.
Przypomnijmy, deklaracje 
zobowiązani są złożyć wła-
ściciele domów jednoro-
dzinnych lub współwłaści-
ciele budynków bez zarządu 
wspólnoty. Gdy współwła-
ścicielami są małżonkowie, 
deklarację wypełnia jedno 
z nich, jednak nie można za-
pomnieć o wpisaniu współ-
własności. W przypadku 
nie złożenia deklaracji, pre-
zydent – w drodze decyzji 
– określi wysokość opłaty 

na podstawie szacunków, 
w tym średniej ilości odpa-
dów powstających na nie-
ruchomościach o podobnym 
charakterze.

Ponad połowa
Do 22 maja w Biurze Ob-
sługi Klienta złożono ponad 
5.500 deklaracji, co stano-
wi blisko 60 procent ogółu 
deklaracji, które powinny 
wpłynąć do 31 maja. Wśród 
deklaracji około 1200 z nich 
to deklaracje złożone drogą 
elektroniczną. 52 deklaracje 
zostały podpisane profilem 
zaufanym e-PUAP.
Oznacza to, że w BOK-u, 
mieszczącym się przy al. 
Piłsudskiego 12 (parter) za-
powiada się gorąca i praco-
wita końcówka maja. Dlate-
go też w ostatnim tygodniu 
składania deklaracji godzi-
ny funkcjonowania Biu-
ra Obsługi Klienta zostaną 
wydłużone. Od poniedział-
ku (27.05) do piątku (31.05) 
BOK będzie przyjmować 
klientów codziennie w go-

dzinach od 7.30 do 17.30. 
Wyjątkiem jest czwartek 
(30 maja), kiedy Biuro Ob-
sługi Klienta będzie nie-
czynne z uwagi na święto 
Bożego Ciała.

Deklaracje zbiorcze
Równocześnie na bieżą-
co trwa składanie tzw. de-
klaracji zbiorczych przez 
spółdzielnie i wspólno-
ty. Większość spółdzielni 
i wspólnot dopiero w ostat-
nich dniach zakończyło zbie-
ranie oświadczeń od swoich 
mieszkańców, zatem de-
klaracje powinny wpłynąć 
do Biura Obsługi Klienta 
w wyznaczonym terminie tj. 
do 31 maja br. Mieszkańcy 
na ogół nie mieli większych 
problemów z wypełnie-
niem deklaracji, do czego 
przyczyniła się niewątpli-
wie intensywna kampania 
informacyjna o podstawo-
wych założeniach nowego 
systemu gospodarowania 
odpadami – powiedziała 
Agnieszka Lyszczok, kie-

rownik referatu gospodar-
ki odpadami. – Najczęstsze 
problemy dotyczą sposobu 
wypełnienia druku dekla-
racji i zakresu usług świad-
czonych przez miasto Ty-
chy w ramach pobieranej 
„opłaty śmieciowej”. Pyta-
nia i wątpliwości zgłaszane 
były głównie przez firmy, 
instytucje i inne organiza-
cje, które tworzą katego-
rię właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych, 
na których powstają odpa-
dy. W dużej mierze zosta-
ły wyjaśnione dzięki pu-
blikacji przeznaczonej dla 
przedsiębiorców, która uka-
zała się w numerze „Twoje 
Miasto” z 14 maja. Wszyst-
kie inne wątpliwości są 
wyjaśnianie na bieżąco te-
lefonicznie lub w naszym 
punkcie obsługi klienta.

Przetarg
Po zebraniu deklaracji 
od mieszkańców kolejnym 
etapem wprowadzenia 
ustawowego systemu bę-

dzie rozstrzygnięcie prze-
targu na świadczenie usług 
odbierania i zagospodaro-
wania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieru-
chomości na terenie miasta 
Tychy. Ogłoszenie w spra-
wie przetargu znalazło się 
w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej 17 kwiet-
nia 2013 r. Ostateczny ter-
min składania ofert przetar-
gowych upływa 12 czerwca 
o godzinie 10.15.

Leszek sobieraj

tyszanie pytają, teGO 
odpowiada
Jak będzie wyglądał odbiór 
odpadów z posesji współ-
własnościowych, jeśli 
w domu są trzy mieszkania 
(trzech właścicieli). Czy każ-
dy lokal będzie miał osobny 
pojemnik i osobne worki?

Czytelnik z Wilkowyj

oDPoWiaDa agnieszka 
LyszCzok, WyDział ko-
munaLny um: W przypad-
ku zabudowy jednorodzinnej, 

gdzie funkcjonują trzy gospo-
darstwa domowe, należy zło-
żyć jedną deklarację, na której 
należy wykazać wszystkich 
mieszkańców/współwłaści-
cieli nieruchomości. Liczba 
i wielkość pojemników zo-
staną dostosowane do liczby 
osób wykazanych w deklara-
cji. Odbiór będzie się odbywał 
zgodnie z harmonogramem, 
lecz z częstotliwością nie 
mniejszą niż raz w miesiącu.

Ls

Podczas majowej sesji rady 
miasta Tychy prezydent an-
drzej Dziuba przedstawił 
radnym sprawozdanie z wy-
konania budżetu za rok 2012. 
rada przyjęła sprawozdanie 
i udzieliła prezydentowi ab-
solutorium.

Andrzej Dziuba przypomniał 
najważniejsze inwestycje zre-

alizowane w 2012 r., m.in. oddanie 
do użytku nowych i zmodernizo-
wanych przystanków kolejowych, 
remont peronu na stacji Tychy, 
adaptację budynku przy placu 
Wolności 1 na siedzibę muzeum 
miejskiego, modernizację placu 
Świętej Anny, pomnik Pamię-
ci Ofiar Katynia, a także termo-
modernizacje szkół i inwestycje 
drogowe.

nadwyżka zamiast 
deficytu

Plan na rok 2012 jeżeli chodzi 
o dochody miasta został wykonany 
na poziomie 103,6 proc.. Do budże-
tu wpłynęło o 20 mln zł więcej niż 
zakładano w projekcie budżetu. 
Jak wyjaśnił prezydent, wpłynęła 
na to zaliczka z Funduszu Spój-
ności na przebudowę DK-1 otrzy-

mana pod koniec roku oraz część 
płatności końcowej związanej z za-
kończonym projektem Gospodar-
ka Ściekowa w Tychach – również 
z Funduszu Spójności.

Miasto wydało w 2012 roku 
o 8,4 proc. mniej, niż zakładał 
projekt budżetu między innymi 
w związku z niewykonaniem czę-
ści planowanych inwestycji. Nie 
udało się zrealizować m.in nie-
których prac na DK-1. – Niewy-
konanie przerobu na DK-1 w 2012 
roku było na poziomie 25,1 mln zł 
– mówił Andrzej Dziuba.

W sumie miasto wydało w ze-
szłym roku na inwestycje ponad 
115 mln zł, a wydatki bieżące wy-
niosły 446 mln zł – łącznie 561,9 
mln zł.

Pozyskane środki
Dochody miasta ogółem 

wzrosły w 2012 roku w stosunku 
do roku poprzedniego o 2,2 proc., 
czyli o 12,6 mln zł, w czym duży 
udział miały pozyskane środki ze-
wnętrzne. – W 2012 r. pozyska-
liśmy ponad 77 mln zł, z czego 
większość, czyli 71 mln to zadania 
inwestycyjne – mówił prezydent. 
Największą część tej sumy stano-
wią środki pozyskane na inwestycje 

drogowe, przede wszystkim prze-
budowę DK-1, ale też np. na bu-
dowę ul. Żorskiej.

Na realizację tzw. projektów 
„miękkich” miasto pozyskało 6 
mln zł. Prezydent przypomniał 
tu projekty związane ze zwiększe-
niem dostępu dla internetu (w ra-
mach projektów dofinansowanych 
z środków unijnych 200 tyskich 
rodzin otrzymało bezpłatnie kom-
putery z dostępem do internetu) 
oraz projekty dotyczące aktywi-
zacji zawodowej.

Dochody z podatków
Nie udało się natomiast osią-

gnąć spodziewanych dochodów 
z podatków CIT i PIT. Wpływy 
z podatku dochodowego od osób 
fizycznych i podatku dochodo-
wego od firm stanowią główne 
źródło dochodów miasta. W 2012 
roku była to kwota 265,5 mln zł – 
o 7 mln więcej niż w roku 2011, 
jednak o 8,8 mln mniej niż zakła-
dał plan budżetu na rok 2012.

– Wahania wzrostu docho-
dów z tytułu CIT i PIT związane 
są z sytuacją gospodarczą w kraju 
i w regionie – wyjaśniał prezy-
dent Andrzej Dziuba. – Z roku 
2010 na 2011 nastąpił skokowy 

wzrost o prawie 10 procent, póź-
niej ta dynamika znacznie zma-
lała. Widać już było pogarszającą 
się sytuację gospodarczą.

Ostatecznie zamiast plano-
wanego deficytu wysokości po-
nad 40 mln zł, rok 2012 zakoń-
czył się nadwyżką 31,6 mln zł.

kredyty i pożyczki
Zadłużenie miasta na koniec 

roku to ponad 136 mln zł (dopusz-
czalna ustawą kwota zadłużenia 
dla Tychów to 356 mln zł). Na spła-
tę rat i odsetek miasto przeznaczy-
ło w 2012 r. 27 mln zł.

– W roku 2012 zaciągnęli-
śmy dwie nowe pożyczki w sumie 
na kwotę 4,3 mln zł, m.in. na bu-
dowę ekranów akustycznych przy 
DK-1 oraz na adaptację Andro-
medy na pasaż kultury – mówił 
prezydent. – Są to pożyczki prefe-
rencyjne. Oprocentowanie dla po-
życzki na modernizację Androme-
dy (z funduszy Inicjatywy Jessica) 
wynosi 1 proc. natomiast oprocen-
towanie pożyczki z funduszy śro-
dowiskowych na budowę ekranów 
akustycznych to 3 proc.

absolutorium
Rada miasta raz w roku ocenia 

działalność prezydenta w zakresie 
gospodarowania finansami miasta. 
Udzielenie absolutorium oznacza 
ocenę pozytywną. Podczas sesji 
rady miasta 23 maja radni podjęli 
uchwałę o udzieleniu prezydento-
wi absolutorium za ubiegły rok 20 
głosami za przy 3 głosach przeciw-
nych. syLWia WiTman

absolutorium  
dla prezydenta

Prezydent andrzej Dziuba przedstawił radnym 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.
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godziny pracy biura obsługi 
klienta zostały przedłużone.
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