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sygn
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Sprawa: kontenery na śmiecina Cmentarzu
Komuna|nym Tychy - Wańogłowiec

Szanowna Pani
Barbara Konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

odpowiadając na interpe|ację zgłoszoną przez K|ub Radnych Prawa i SprawiedIiwoŚĆ Rady Miasta

Tychy, dotyczącą odbioru odpadÓW komuna|nych z terenu Cmentarza Komuna|neg o przy
u|. Cmentarnej 19 w Tychach, informuję' ze odpady komuna|ne powstające na cmentarzu są

odbierane z częstot|iwoŚcią wykazaną przez podmiot zarządzĄący cmentarzem, tj' Tyski Zakład
Usług Komunalnych w Tychach (TZUK), w dek|aracji o wysokoŚci opłaty za gospodarowanie
odpadami komuna|nymi. W dek|aracji okreś|onotakze rodzĄ i |iczbę pojemnikow, w ktorych
gromadzone są odpady.
o wyjaŚnienie sygnaIizowanego W Państwa interpelacji probtemu, zwrócono się do TZUK.
Z uzyskanych informacji wynika, Że obecnie na cmentarzu znajduje się 7 kontenerÓw typu KP-7
(o pojemności 7 m"). W okresie wiosna-|ato-jesień kontenery oprozniane są raz na tydzień, a w
okresach wzmozonej i|oŚci osob odwiedzających cmentarze _ częściej'okres 1 tygodnia jest
wystarczający, aby tego typu kontenery zostały zapełnione. Nie stwierdzono, aby w tak krÓtkim
terminie zaczął się tworzyc kompost, co więcej nie wyczuwa się wydobywania z kontenerów
jakichko|wiek zapachÓw. RÓwniez nie odnotowano zadnych skarg na tego typu uciązIiwoŚci.
W |atach 2012 _ 2018 na cmentarzu znajdowały się ty|ko pojemniki 120-|itrowe w i|oŚci 130 sztuk,
wÓwczas jednak do administratora cmentarza wpływały|iczne skargi'na takie rozwiązanie odbioru
odpadow. Wiązało się to ze stałym obciązeniem 2-3 pracownikÓw, ktÓrzy nie mog|i wykonywaĆ innych
prac na cmentarzu, ty|ko zajmowa|i się oproznianiem małych pojemnikow i wywozenlem na teren
zap|ecza. obecnie, po porannym zebraniu Śmieci, przez resztę dnia wykonywane są pozostałe pracę
porządkowe. Pojemniki te często przepełniały się i wokÓł nich giomadziły się odpady (nawet wÓwczas
gdy były puste, gdyz często |udzie nie chcie|i podnieŚĆ k|apy, zeby odpady umieścićw środku
pojemnika). Podczas większych wiatrow pojemniki 12O-|itrowe przewracały się, co rowniez nie
wpływało korzystnie na wizerunek największej tyskiej nekropo|ii. Ewidentnie system odbioru odpadow
obowiązujący w |atach 2012-2018 nie sprawdził się'
Ko|ejnym argumentem przemawiającym za zmianą pojemników na kontenery, to pozary pojemnikow
wykonanych z tworzywa sztucznego. Niestety zdarza się, ze |udzie przez nieuwagę wrzucają do
Śmieci płonące znicze. Z tego powodu ki|ka pojemnikow spłonęło,czasami uszkadzając oko|iczne
pomniki i zmuszając do intenivencji odpowiednie słuzby. W przypadku meta|owego kontenera KP-7 nie
ma moz|iwoŚci rozprzestrzeniania się ewentuaInego pozaru ijest zdecydowanie łatwiej go ugasic.
W ciągu ostatnich |at wyremontowano wszystkie trakty komunikacyjne. Remont przeprowadzany
został z myŚ|ą o ruchu cięŻkich samochodÓw odbierających odpady. W związku z tym wszystkie a|ejki,
ktÓrymi porusza się tego typu sprzęt wykonane są z podbudowy wytrzymującej obciązenie
wie|otonowych samochodow. Do dnia dzisiejszego nie zauwaŻono, jak rÓwniez nie zgłoszono
d ewastacj i a|eje k or az załamywa n a krawęin kow.
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Podsumowu jąc z przedłozonych wyjaŚnień wynika, Że TZUK, mając na wzg|ędzie potrzeby cmentarza

W zakresie odbioru odpadów komunaInych, na bieząco dostosowuje częstot|iwoŚc odbioru
pojemnikÓw i kontenerÓw, poprzez stosowne zmiany w treścidek|aracji o wysokoŚci opłaty za

gospodarowanie odpadami komuna|nymi. PowyŻsze zmiany dek|aracji składane (przez TZUK) d|a
nekropoIii Tychy_Wartogłowiec, potwierdzają informacje uzyskane w Referacie Gospodarki odpadami
Komuna|nymi prowadzącym sprawy związane z systemem odbioru odpadÓw komuna|nych.
Na|ezy podkreś|iĆ,Że rodzĄ pojemników, w ktorych gromadzone są odpady komunalne powstające
na cmentarzu i miejsce ich ustawienia, jak rÓwniez częstot|iwoŚĆ wywozu pojemnikÓw, są
autonomicznądecyĄą podmiotu zarządzĄącego cmentarzem i definiowane są w składanej dek|aracji.
Wykonawca usługi odbioru odpadÓw, działa na podstawie treŚci dek|aracji, stanowiącej formę
oŚwiadczenia wo|i TZUK co do rodzaju pojemnikow pod|egających oprÓinianiu iczęstot|iwoŚci, z jaką
powinna byc Świadczona ta usługa w zamian za uiszczoną opłatę.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
K|ub Radnych Prawa i Sprawied|iwośćRady Miasta Tychy,
za pośrednictwem Wydziału obsługi Rady Miasta Tychy
Sekretarz Miasta
IKO a/a
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