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Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady 
gospodarowania odpadami. Obowiązek podpi-

sania umowy z �rmą wywozową przejmie gmina, która na 
mocy Ustawy zobowiązana jest do stworzenia systemu od-
bierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Taki system obowiązuje niemal w całej Europie, bowiem 
pośród 27 krajów Unii Europejskiej tylko w Polsce i na Wę-
grzech strumień odpadów komunalnych jest własnością 
�rm wywozowych. W innych krajach właścicielem odpadów 

są gminy, które tworzą systemy  najbardziej korzystne dla 
mieszkańców. Zdaniem ustawodawcy, nowe rozwiązania 
są bardziej sprawiedliwe, gdyż jak obliczono, do tej pory co 
trzeci z nas nie płacił za wywóz odpadów. Teraz to się zmieni 
– wszyscy śmiecimy, więc wszyscy płacimy.

Celem zmian jest również zwiększenie poziomu re-
cyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie,  
a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegra-
dacji kierowanych do składowania. Do 31 grudnia 2020 r. 
gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiednie poziomy re-
cyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich od-
padów komunalnych, jak papier, tworzywa sztuczne i szkło, 
niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. Za niedo-
trzymanie wysokich standardów obowiązujących już w in-
nych krajach, gminom grożą wysokie sankcje �nansowe.  

Dotychczasowy system zachęcał do nielegalnego po-
zbywania się odpadów przez dzikie składowanie, spalanie, 

podrzucanie na inne nieruchomości. Teraz to się stanie nie-
opłacalne i nielegalne. Pierwsze efekty już są. Dla przykładu, 
w Pszczynie, po wprowadzeniu podatku śmieciowego, masa 
odbieranych od mieszkańców odpadów wzrosła dwukrotnie 
właśnie dlatego, że skoro każdy płaci podatek, nie ma sensu 
oszukiwanie i nielegalne wyrzucanie śmieci.

Stawkę za wywóz i zagospodarowanie odpadów ustalono 
w Tychach na 11 zł (od osoby na miesiąc). Wszyscy zobowią-
zani jesteśmy do segregowania śmieci. Ci, którzy nie będą 
tego robić, zapłacą więcej – 15 zł od osoby na miesiąc. 

Dziś piszemy o tym, w jaki sposób stawka została obliczo-
na i co w zamian otrzyma właściciel nieruchomości, na co 
zwracać uwagę podczas segregowania, jak wypełnić dekla-
rację i gdzie uzyskać najważniejsze informacje.

Tworzymy nowy system gospodarowania odpadami

Dotychczas o tym, 
jaka �rma odbierała śmieci,  
decydowali  właściciele nieruchomości.  
Teraz odpowiedzialność za gospodarkę 
odpadami ponosić będzie gmina.  
Oznacza to, że mieszkańcy 
nie będą podpisywali umów  
z �rmami zajmującymi się  
odbiorem śmieci,  
tylko będą uiszczać opłatę gminie.

6  CZERWIEC
Z początkiem czerwca na placu Baczyńskiego zainaugurowano kolejny sezon imprez, a pierw-
sza upłynęła pod znakiem Dnia Dziecka. W tym roku na pl. Baczyńskiego odbyły się m.in.: 
Niedziela z kapelą, sportowa, szachowa, teatralna, muzyczna, z książką, z modelami.

12  GRUDZIEŃ
Zakończyły się prace budowlane w Andromedzie. Dawne kino zmieniło się w trzypoziomowy 
obiekt przeznaczony na działalność kulturalną i oświatową, a także komercyjną. Prace budow-
lane w Andromedzie trwały półtorej roku. Inwestycję prowadził administrator obiektu, Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach. Otwarcie obiektu planowane jest na wiosnę.

4  KWIECIEŃ
Tychy regularnie goszczą imprezy mistrzowskiej rangi. W grudniu 2011 roku tyszanie mogli 
śledzić występy uczestników MŚ Dywizji IB do lat 20. W 2013 roku na Stadionie Zimowym 
w Tychach trwały hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IB do lat 18. Złoty medal wywalczyła 
reprezentacja Kazachstanu, wyprzedzając Austrię i Japonię. Polacy zajęli czwartą lokatę.

7  LIPIEC
Po wielu miesiącach przygotowań 1 lipca rozpoczęła się „śmieciowa rewolucja”. Zgodnie 
z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych obowiązek podpisania umowy z firmą 
wywozową przejęła gmina. W Tychach zbieranie deklaracji śmieciowych przebiegało spraw-
nie, choć nie wszyscy mieszkańcy i firmy złożyli je w terminie. W postępowaniu przetar-
gowym wyłoniono firmę, która odpowiada za wywóz śmieci w mieście. Jest to Konsorcjum 
firm: Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej 
Master sp. z o.o (lider), ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
i Remondis sp. z o. o.

11  LISTOPAD
17 listopada rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące Parku Południowego. 
Park ten położony jest między ulicami Sikorskiego, Tischnera, Uczniowską i halą sportową 
MOSiR. Ma niespełna 10 hektarów i na razie parku nie przypomina. Właśnie w jego zago-
spodarowaniu decydujący głos będą mieli mieszkańcy. Pierwszy etap konsultacji odbył się 
w formie pikniku. Impreza przebiegała pod hasłem „Twój pomysł na PARK”, wzięło w niej 
udział kilkaset osób.

2  LUTY
Rozpoczęły się kolejne zajęcia w ramach kampanii społecznej „Aktywni 60 plus”. Na tyskich 
seniorów czekało wiele atrakcji, ponownie ruszyły lekcje tańca dla seniorów, zajęcia zumby 
i pilatesu, zajęcia informatyczne. Celem programu „Aktywni 60 plus” jest podniesienie po-
ziomu aktywności i sprawności tyszan powyżej 60. roku życia. Akcja zakłada zwiększenie 
dostępności tej grupy społecznej do dóbr kultury, zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, a także kształtuje pozytywny wizerunek tyskich seniorów.

5  MAJ
Eryk Pudełko – nestor tyskiego malarstwa oraz Karolina Naja – kajakarka i brązowa meda-
listka IO w Londynie podczas uroczystości w Teatrze Małym otrzymali nagrody Prezyden-
ta Miasta Tychy. Przypomnijmy, celem przyznawania nagród prezydenta jest wyróżnianie 
osiągnięć i zasług dla miasta w dziedzinie kultury i sportu. 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.

3  MARZEC
Zakończyła się zasadnicza część prac nad projektem zmiany „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”. Przygotowało go Biuro Rozwoju 
Regionu Sp. z o.o. w Katowicach we współpracy z tyską Pracownią Planowania Przestrzenne-
go w Tychach. O projekcie mieszkańcy miasta dyskutowali podczas siedmiu konsultacji, które 
odbywały się od 4 do 21 marca. Wzięli w nich udział wszyscy zainteresowani rozwojem prze-
strzennym miasta, w tym mieszkańcy Tychów, radni, reprezentanci władz jednostek pomocni-
czych gminy (osiedli), przedstawiciele wspomnianych Biura i Pracowni, a także reprezentanci 
Wydziału Komunikacji UM Tychy i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Organ sporządzający 
projekt dokumentu (Prezydent Miasta Tychy) reprezentowała Alicja Kulka, zastępca prezy-
denta ds. gospodarki przestrzennej.

8  SIERPIEŃ
Po niespełna dwóch latach od rozpoczęcia budowy pierwsi lokatorzy wprowadzili się do no-
wego budynku wielorodzinnego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Trzy Stawy. Inwestycja Ty-
skiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zrealizowana została ze środków miasta 
Tychy oraz z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej koszt to 12 mln 236 tys. 
zł, z czego wysokość dotacji wyniosła 3 mln 172 tys. zł.

1  STYCZEŃ
Tyski samorząd zadeklarował pomoc pracownikom zwolnionym z Fiata. Pomimo negatywnej 
decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącej realizacji pilotażowego programu 
wsparcia dla osób zwolnionych z tyskiej fabryki Fiat Auto Poland i firm kooperujących, ty-
scy samorządowcy przygotowali plan pomocy.

10  PAŹDZIERNIK
TY CHYBA CZYTASZ? Pod takim hasłem 12 października rozpoczęła się w mieście akcja bo-
okcrossingu, czyli bezpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miej-
scach publicznych. W Tychach książki można zostawić na specjalnych, bookcrossingowych 
półkach, m.in. w Urzędzie Miasta, City Point, budynku WSZiNS, na Dworcu PKP czy Base-
nie Miejskim. Miejska kampania miała też swoją internetową odsłonę na miejskim profilu 
facebookowym. Miłośnikom książek zaproponowano m.in. prowadzenie kroniki swojej czy-
telniczej aktywności online za pomocą Cross Biblioteczki.

9  WRZESIEŃ
Odbył się II Tyski Półmaraton i 18. Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny. W biegach uczest-
niczyło 911 osób, co oznacza, że padł rekord frekwencji, jeśli chodzi o imprezę biegową w na-
szym mieście. W półmaratonie wystartowało 516 biegaczy, na 10 km – 136, a w biegach 
dziecięcych – 259. Wśród uczestników była grupa biegaczy z Ukrainy, startowali medaliści 
mistrzostw Polski i Ukrainy, zawodnicy z klubów i biegacze amatorzy.

Tak nam minął rok 2013
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