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odpowiedŹ na interpeIację radnego
Dariusza Wencepla
Sprawa: Wnioski i interpelacje
Sygn DUR.0003.25-27.2019

sprawy 1KO.3135.3"9.2019
osoba prowadzaca: Michał Arndt
Tel. (32) 4382213
e-mai: michal"arndt@umtychy. pl

Szanowna Pani
Barbara Konieczna,
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

odpow|adając na interpe|ację zgłoszoną przez Radnego Rady Miasta Tychy Dariusza Wencep|a
dotyczącą sposobu rea|izacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadÓw komuna|nych od właŚcicie|i
nieruchomości na terenie miasta Tychy, informuję, ze wprowadzenie w biezącym roku tzw. pakietu

worków do se|ektywnego gromadzenia odpadow komunaInych powstających W budynkach
jednorodzinnych miało na ceIu między innymi weryfikację faktycznych potrzeb mieszkańcÓw
w zakresie |iczby workÓw, w ktÓrą zgodnie z $ 4 ust. 2 Uchwały Nr XV|247l15 Rady Miasta Tychy z
dnia 29 pazdziernika 2015r. (ze zm') gmina powinna wyposazyć właścicie|inieruchomoŚci w zamian
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komuna|nymi..Liczba ta uwzg|ędnia uśrednione
potrzeby gospodarstw domowych |iczących 3-4 osoby i ponoszących opłatę według pełnej stawki
opłaty. Stanowią one większoŚĆ spoŚrÓd nieruchomoŚci objętych systemem gospodarowania
odpadami komuna|nymi na podstawie złozonych dek|aracji o'wysokoŚci opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na|ezy podkreś|ic, Że tzw, pakiet pozwolił wye|iminować częste przypadki zgłaszanych przez
mieszkańcow rek|amacji, ktÓre dotyczyły niepozostawienia workow przez pracownikÓw Wykonawcy
usługi odbierających odpady. Ponadto w okresie wakacyjnym wzrastała liczba zgłoszeń dotyczących
niedostarczenia workÓw z uwagi na niewystawienie odpadÓw zbieranych se|ektywnie w dniu odbioru
wynikającym z harmonogramu.

W oparciu o zebrane informacje, dotyczące wykorzystania workÓw dostarczonych w pakiecie'
Referat Gospodarki odpadami Komuna|nymi w || po,lowie br. dokona ana|izy zgłaszanych przez
mieszkańcÓw potrzeb W zakresie |iczby workÓw do se|ektywnego zbierania odpadÓw oraz
zaproponuje ewentua|ną zmianę obowiązującej regu|acji prawnej wynikającej z $ 4 ust. 2 Uchwały Nr
XV1247l15 Rady Miasta Tychy.
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Nawiązując do częŚci interpeIacji dotyczącej zwiększenia częstot|iWości odbioru odpadów
wie|kogabarytowych informuję, ze obecnie system nie posiada środkÓw pozwalających na jej
zwiększenie, co było powodem wzrostu stawki opłaty począWszy od 01 kwietnia br. Referat - po
uprzedniej ana|izie sytuacji finansowej _ uwzg|ędni zgłoszony wniosek w przypadku odnotowania
dodatkowych środkow uzyskanych z pobieranej opłaty.
Wskazany w interpe|acji sposob rea|izaĄi odbioru odpadow wieIkogabarytowych po wczeŚniejszym
umÓwieniu takiej potrzeby, wykracza poza zakres usług, jakie gmina moze ŚwiadczyĆw zamian za
uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komuna|nymi i rodzi potrzebę podjęcia uchwały

w sprawie usług dodatkowych na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy

z

dnia 13 wrzeŚnia 1996

r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z2018 r. poz. 1454, ze zm.) wraz z okreŚ|eniem
zasad odpłatnoŚci za tego typu usługę.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy'
Radny Rady Miasta Tychy Dariusz Wencepe|, za poŚrednictwem Wydziału obsługi Rady
Urzędu Miasta Tychy,

3.
4.

a|. Niepod|egłoŚci 49, 43-100 Tychy,

Sekretarz Miasta Tychy,
IKO a/a
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