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Za nami trzy miesiące dzia-
łania nowego systemu zago-
spodarowania odpadów ko-
munalnych. Pierwszy bilans 
i ocenę przedstawił na ostat-
niej sesji Rady Miasta prezy-
dent Andrzej Dziuba.

Ten system dla wszystkich 
był nowością, rewolucyjną 

zmianą, jak go nazwano, toteż 
nie wszystko przebiegło idealne, 
były problemy i są, nadal je no-
tujemy – powiedział prezydent. – 
Jednak generalnie start systemu 
oceniamy na dość dobry i po-
dobnego zdania są przedstawi-
ciele tyskich spółdzielni miesz-
kaniowych. Bardzo poważnie 
wprowadzenie nowego systemu 
potraktowali mieszkańcy, któ-
rzy rzetelnie wywiązali się z obo-
wiązku składania deklaracji. Ser-
decznie wszystkim za to dziękuję. 
Zawód natomiast sprawili nam 
przedsiębiorcy. W pierwszym 
terminie złożono jedynie 150 de-
klaracji. Dodajmy, iż deklaracje, 
które przychodziły po terminie, 

a było ich dziennie 30–50, powo-
dowały, że firma wywożąca mu-
siała na nowo tworzyć harmono-
gramy. To burzyło wcześniejsze 
ustalenia i cykl wywozu. Teraz 
deklaracji od przedsiębiorców 
zebraliśmy ponad 1000.

Zasadą działania systemu jest 
to, że miasto nie może do niego do-

płacać ani na nim zarabiać. Jak po-
informował prezydent, za pierwszy 
kwartał zebrano prawie 4,3 mln zł. 
Gdyby to było 4,5 mln zł, to ozna-
czałoby, że średnio zebrano 1,5 mln 
za miesiąc. Tymczasem pierwsza 
faktura za lipiec wyniosła 1,78 mln, 
a więc więcej niż zebrano. Więcej 
też było za sierpień – 1,69 mln zł. 

Prezydent dodał jednak, iż sys-
tem powinien się zbilansować, 
bo w następnych miesiącach nie 
będzie takich ilości wywozu traw, 
a po szczegółowych kontrolach 
stwierdzono, że mniej powinno 
być też gruzu. Bardziej wiarygod-
ne rozliczenie nastąpi po pół roku, 
a więc w styczniu.

Niewiele zatem brakuje, 
by przy zaproponowanych wiosną 
stawkach system się „domknął”, 
czyli zrównoważył wpływy między 
wydatkami, a wpływami od miesz-
kańców i podmiotów gospodar-
czych. Można zatem powiedzieć, 
że stawki za wywóz odpadów 
zostały oszacowane precyzyjnie. 
W tej sytuacji za wątpliwe uznać 
trzeba propozycje niektórych rad-
nych, którzy postulowali obniżenie 
stawek za wywóz odpadów. Gdyby 
tak się stało, zbilansowanie wydat-
ków i wpływów systemu mogłoby 
się okazać niemożliwe, co groziło-
by śmieciową katastrofą i wówczas 
wszyscy płacilibyśmy za takie nie-
przemyślane wnioski i postulaty.

LS

P i e r w s z e  w n i o s k i  f u n k c j o n o w a n i a  T E G o

System na domknięciu

Ilość gruzu, jaką trzeba było 
wywieźć podczas trzech mie-
sięcy funkcjonowania nowe-
go systemu zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych, 
zaskoczyła wszystkich.

Gruz pojawiał się przy altan-
kach śmietnikowych, zwłasz-

cza przy tych, które znajdują się 
przy drogach wylotowych z miasta, 
a także przy niektórych ogródkach 
działkowych. Zdarza się, że miesz-
kańcy zamawiają po 6–8 wielkich 
kontenerów, ale gruzu wcale nie 
ubywa – jak pokazują statystyki, 
jego ilość ciągle wzrasta.

Skąd ten gruz?
Rzecz jasna większość tyszan 

nie zaczęła nagle burzyć i remon-
tować. Dlaczego zatem tak się 
dzieje? Jak się okazuje, firmy bu-
dowlane, które za wywóz gruzu 
muszą płacić, zamawiają przez 
osoby prywatne kontenery i lo-
kują w nich gruz albo po prostu 
same podrzucają gruz do osiedlo-
wych altanek.

– Firmy zobligowane są 
do zagospodarowania odpadu 
budowlanego, jednak zdarza się, 
że mieszkańcy chcąc obniżyć 
koszty wykonania niektórych 
usług u nas zamawiają nieod-
płatnie kontenery na odpad bu-
dowlany – mówi Agnieszka Lysz-
czok z Wydziału Komunalnego 
Urzędu Miasta. – I za wywóz płaci 
gmina, czyli wszyscy mieszkańcy. 
Dlatego od kilku tygodni, jak tyl-

ko pojawił się ten 
problem, weryfi-
kujemy na bieżąco 
każde zamówienie 
kontenera. Zda-
rzyło się, że ktoś 
zamówił pojem-
nik na gruz, a miał 
na działce kilka 
odciętych kona-
rów drzew, z któ-
rych jeden ważył 
ponad tonę. Był 
też przypadek, 
że do zmówionego kontenera 
o pojemności 7 m3 załadowano 
ponad 8,5 tony, by zmieścić gruz 
z rozbiórki całego budynku gospo-
darczego. Zamawiający przedłużył 
burty kontenera drzwiami, żeby 
weszło jak najwięcej gruzu. I efekt 
był taki, że kontener rozleciał się 
na posesji. Niektórzy zamawia-
ją kontener na gruz, a po prostu 
czyszczą piwnice, wyrzucając wer-
salki, jakieś meble.

Kontrole na bieżąco
Pracownicy Wydziału ko-

munalnego (Tyskiej Efektywnej 
Gospodarki Odpadami) zbiera-
ją wszystkie informacje o nie-
prawidłowościach. W niektó-
rych miejscach gruz pojawia się 
niemal stale, jest sporo zgłoszeń 
od mieszkańców. W kilku przy-
padkach mieszkańcy przekaza-
li numery rejestracyjne samo-
chodów, które podrzucały gruz 
i trwają wyjaśnienia w tych spra-
wach.

Takie prak-
tyki oczywiście 
nie pozostają bez 
wpływu na kosz-
ty wywozu od-
padów w skali 
całego systemu, 
a za to płacą wszy-
scy mieszkań-
cy. Warto także 
przypomnieć, iż 
za zanieczysz-
czanie miasta 
grozi mandat, ale 

sprawa może być także skierowana 
do sądu i wówczas grzywna wynosi 
do 5.000 zł.

Jak być powinno?
W myśl obowiązującego re-

gulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku w gminie nie-
odpłatne przekazywanie gruzu 
dotyczy mieszkańców domów 
jednorodzinnych oraz miesz-
kańców zabudowy wielorodzin-
nej. W tym pierwszym przy-

padku jest to odbiór worków, 
organizowanie dwa razy w roku 
zbiórek mobilnych i korzysta-
nie z PSZOK. W przypadku re-
montu mieszkaniec może złożyć 
zlecenie na podstawienie kon-
tenera, który po wypełnieniu 
zostanie bezpłatnie wywiezio-
ny w ciągu 3 dni. W budynkach 
wielorodzinnych mieszkaniec 
wykonujący remont składa gruz 
w altance śmietnikowej w od-
powiednich workach budow-
lanych. Jeśli gruzu jest więcej, 
mieszkaniec lub spółdzielnia 
wnoszą o ustawienie specjal-
nego pojemnika.

Pracownicy TEGO (Tyska 
Efektywna Gospodarka Odpada-
mi) od dwóch tygodni prowadzą 
kontrole w zabudowie wieloro-
dzinnej i drobnej działalności 
gospodarczej. Wzywają do wy-
jaśnienia tych, którzy nie złożyli 
deklaracji lub złożyli ją niezgod-
nie ze stanem faktycznym.
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Problemy 
z gruzem

w dniu wywozu!

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
apeluje do mieszkańców o niewystawianie worków przed 
posesjami kilka dni lub nawet tydzień przed terminem 
wywozu. Niestety, odnotowano wiele takich przypadków. 
Jest to nieestetyczne i budzi niepokój zarówno Straży 
Miejskiej, jak i mieszkańców, którzy interweniują, że worki 
nie są wywożone. Mieszkańcy proszeni są o wystawia-
nie worków w dniu wywozu, od godz. 6 lub wieczorem 
poprzedniego dnia.

Mieszkańcy rzetelnie wywiązali się z obowiązku składania 
deklaracji.

książki ruszają w świat

Rusza tyska akcja bookcrossingu. Wielka inauguracja odbędzie 
się już w sobotę, 12 października w City Point Tychy.
Każdy, kto odwiedzi centrum handlowe w godzinach 14–18, 

będzie mógł wziąć udział w zabawach, grach i konkursach z na-
grodami – oczywiście wszystkie związane będą z literaturą.

Jedną z głównych atrakcji tego dnia będzie gra terenowa „Li-
teracki detektyw”, przygotowana zarówno z myślą o dzieciach, jak 
i dorosłych. Zdaniem uczestników będzie rozwiązywanie kolej-
nych zagadek, „uwolnienie” uwięzionych książek i odnalezienie 
ukrytego na terenie City Point skarbu.

Propozycją dla tych, którym książka kojarzy się raczej ze spo-
kojem i odpoczynkiem, będzie Piknik Literacki – tu będzie można 
pozwolić sobie na chwilę relaksu, rozsiąść się w fotelu i przejrzeć 
nowości literackie. Na najmłodszych czekają tego dnia w City Po-
int literackie gry i zabawy. A jeżeli pogoda na to pozwoli, zabawa 
przeniesie się w plener – mieszkańcy miasta wspólnie będą tworzyć 
wielkoformatowy mural, inspirowany zabawami słowem.

12 października do City Point każdy może też przynieść książki, 
które nie są mu już potrzebne. Trafią one na bookcrossingowe półki, 
opatrzone hasłem „TY CHYba czytasz? Pojawią się one na początek 
w 10 punktach, m.in. w Urzędzie Miasta, na krytej pływalni, na dwor-
cu kolejowym czy w centrach handlowych. Z takiej półki każdy bę-
dzie mógł zabrać książkę, ale po przeczytaniu powinien pozostawić 
ją w podobnym miejscu dla innych czytelników. Na półkach można 
też zostawiać własne książki, które zechcemy „uwolnić”.

Z czasem półek na „uwolnione” książki będzie w mieście przyby-
wać. Każdy, kto chciałby umieścić półkę we własnej firmie, sklepie lub 
lokalu, może skontaktować się w tej sprawie z Wydziałem Promocji 
UM Tychy: tel. 32 776 39 18, e-mail: promocja@umtychy.pl
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Miejsca wymiany książek:
1. Urząd Miasta Tychy
2. REAL
3. Centrum Handlowe City Point
4. Szpital Miejski
5. Basen Miejski
6. Dworzec PKP Tychy
7. Tesco, ul. Towarowa
8. Verona Cafe, pl. Baczyńskiego
9. Pub Underground, ryneczek os. K
10. Wydział Zamiejscowy Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Tychach

Jeśli chcesz zostać partnerem akcji i mieć u siebie bookcrossingowy stojak lub półkę, 
skontaktuj się z Wydziałem Promocji UM Tychy, tel. 32/776 39 18, e-mail: promocja@umtychy.pl
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