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Mija dokładnie rok
od wejścia w życie
nowego systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi TEGO
(Tyska Efektywna
Gospodarka
Odpadami). Patrząc
z perspektywy
minionych 12
miesięcy, trzeba
przyznać,
że „rewolucja
śmieciowa”
przebiegła
w Tychach bardzo
sprawnie.

B

udowanie zupełnie nowego systemu nie było
sprawą prostą. Przypominało chwilami rozwiązywanie równania nie z dwoma, ale z kilkoma niewiadomymi,
a poza tym, z rewolucyjnymi zmianami musieli się zmierzyć wszyscy – władze miasta, pracownicy
samorządowi, firmy śmieciowe,
spółdzielnie, wspólnoty, przedsiębiorcy i rzecz jasna mieszkańcy. Jak wszystko co nowe, również
zmiana systemu odbioru śmieci,
początkowo napotykała na proble-

materiały prasowe master

Rok z TEGO, czyli
udana rewolucja

my. W miastach i gminach obserwowaliśmy coś w rodzaju eksperymentowania na żywym organizmie
i dlatego zdarzało się, iż odpady były
odbierane z opóźnieniem, przy blokach brakowało pojemników i kontenerów, bo te które były, szybko się
zapełniały. Trzeba jednak przyznać,
iż w Tychach bardzo szybko uporano się z tymi problemami i pierwszy rok funkcjonowania nowego
systemu w Tychach należy ocenić
pozytywnie.
– Dla nas liczy się przede
wszystkim efekt – powiedziała
Agnieszka Lyszczok, kierownik
referatu gospodarki odpadami ko-

W liczbach
Do systemu wprowadzonych zostało obecnie

9.398 płatników,

co w przełożeniu na deklarację daje sumę

15.987 dokumentów.

Największy odsetek stanowią deklaracje pierwsze
9.249, nowych deklaracji jest 4.982, a korekt – 1.727.
Łączny strumień odpadów za 10 miesięcy
funkcjonowania systemu wyniósł

43.448 ton
na wartość

17,1 mln zł.
Największy udział stanowią odpady komunalne
zmieszane – 31.125 ton, biodegradowalne – 3.542 ton
oraz odpady budowlane 2.873 ton. Pozostałe frakcje
stanowią mniejszy odsetek.

munalnymi. – Mieszkańcy bardzo
poważnie potraktowali obowiązek
związany z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów. Świadczy o tym zarówno liczba kierowanych do nas pytań dotyczących
poprawnego segregowania odpadów, ale przede wszystkim fakt,
że mieszkańcy szybko przestawili
się na segregację odpadów. Widać
to było przede wszystkim po liczbie
pojemników przekazanych wspólnotom i spółdzielniom. Nowy
system i podejście mieszkańców
do problemu zbiórki selektywnej
wymusiły na gminie przyspieszenie podstawiania dodatkowych pojemników na odpady segregowane.
Do 30 maja podstawiono ponad
1.180 pojemników.
To m.in. dlatego obecnie
nie mamy do czynienia z sytuacją przepełnienia pojemników
na plastiki, co zdarzało się przed
rokiem. Po prostu wyciągnięto
wnioski i od maja do 10 czerwca
podstawiano dodatkowe pojemniki w miejscach, gdzie w ubiegłym roku wystąpiły problemy.
„Dopięły” się już harmonogramy
wywozu odpadów i obecnie nie
ma sygnałów o nieprawidłowościach ani interwencji związanych
z funkcjonowaniem TEGO.

Szybka reakcja
Po pierwszych miesiącach
funkcjonowania nowego systemu
dokonano dwóch zmian w aktach
prawa lokalnego. Pierwsza dotyczyła wskaźnika odpadów naliczanego dla lokali użytkowych
– usługowych, gdzie do tej pory
przeliczano najemców według po-

W Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów trwa rozruch. Gdy
rozpocznie działalność, będą do niego trafiały wszystkie odpady komunalne i zwiększy się ilość
odzyskanych surowców wtórnych.

wierzchni użytkowej, a obecnie jest
przeliczana w oparciu o ilość zatrudnionych pracowników. Druga
zmiana dotyczyła wprowadzenia limitu na odpad budowlany w ilości
do 1,5 tony rocznie na gospodarstwo domowe. Tym samym zaprzestano odbierania tego typu odpadu
z altanek śmietnikowych.

Odpadów więcej, ale...
– Wszystkich rodzajów odpadów było więcej niż oczekiwaliśmy – dodaje Agnieszka Lyszczok.
– O ile jednak większe ilości odpadów segregowanych to był efekt,
o jaki nam chodziło, o tyle z odpadami zielonymi, czy budowlanymi
był już problem, głównie chodziło o przyznane limity oraz worki
na odpady zielone. Sytuacja jednak
została opanowana i obecnie jest
coraz mniej zgłoszeń. Unormowała
się także kwestia przedsiębiorców.
Nadal prowadzimy kontrole, bo są
jeszcze firmy, które nie złożyły dotąd deklaracji. Dotyczy to głównie
przypadków, kiedy siedziby firm
znajdują się poza Tychami.
Od lipca 2013 r. przeprowadzono ponad 1.825 kontroli zarówno zabudowy niezamieszkałej, jak również zamieszkałej,
których celem było ustalenie
stanu faktycznego – zgodności
ze złożoną deklaracją. Wprowadzono także regularne kontro-

le – przynajmniej raz w tygodniu – w PSZOK-ach (Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych). Mają one zweryfikować przyjmowane odpady, jak również prowadzenie
dokumentacji. Odkąd pojawiły
się wagi, nie ma większego problemu z nadmiernym napływem
gruzu – w tym miejscu należy
przypomnieć, iż PSZOKi odbie-

rają gruz tylko od mieszkańców,
nie od przedsiębiorców.
Obecnie nie przewiduje się
zmian w przepisach dotyczących
funkcjonowania TEGO, podobnie
jak stawek za wywóz odpadów. Jest
tak również dlatego, że Tychach –
w porównaniu z innymi gminami
– zapewniono w cenie bardzo szeroki zakres usługi.
Leszek Sobieraj

zapraszamy na spotkania
informacyjnE w ramach
budżetu partycypacyjnego:
æO
 siedla K, L, Cztery Pory Roku, Żwaków – 4 lipca, godz.

18, SP nr 37;

æ Osiedla E, F, Zawiść – 5 lipca, godz. 11, ZS nr 1;
æ Cielmice, osiedle Ogrodnik – 11 lipca, godz. 18, ZSP nr 2;
æ Osiedla H, Ł – 1 sierpnia, godz. 18, SP nr 22;
æO
 siedla C, D, G – 2 sierpnia, godz. 11, Wydział Zamiej-

scowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Tychach (dawny WSZiNS);
æ Osiedla T, W (zachód) – 9 sierpnia, godz. 11, SP nr 7;
æ Osiedle R, Glinka, Suble – 22 sierpnia, godz. 18, SP nr 10;
æ Paprocany, osiedla P, O, T, W (wschód), Z, Z1,
Klachowiec – 29 sierpnia, godz. 18, SP nr 40.
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