
Konsorcjum złożone z lidera MPGK
oraz firm Trans Formers i van Ganse-
winkel odbierać będzie i transportować
odpady komunalne. Te firmy dobrze
znane w Tarnowie i obsługujące dotąd
miasto, złożyły atrakcyjną cenowo ofer-
tę. – Cena, jaką konsorcjum zaoferowa-
ło, była niższa o 9 złotych na tonie od-
padów od zakładanej przez nas – mówi
Krzysztof Kluza, dyrektor TOK.

Przetarg rozstrzygnięty został 11 czerwca.
Konsorcjum zaoferowało, że odbierać i trans-
portować odpady będzie za 151,09 zł brutto
za tonę odpadów. W innych miastach ta kwota
oscyluje nawet wokół 180 złotych.

Tarnów podzielony został na 4 sektory. Li-
der wspólnie z konsorcjantami ustali, jaki sek-
tor, która z firm będzie obsługiwać. Wszystko
wskazuje na to, że firmy będą operować na
tym samym terenie, jak dotychczas. To po-
zwoli na bezproblemowe, płynne przejście,
bez jakichkolwiek przestojów, braków czy
wymiany pojemników na odpady. – Wiado-
mo już też, że przy czerwcowym odbiorze se-
lektywnie zebranych odpadów firmy zostawią
nowe worki, które odbiorą w lipcu. Także w
tej sytuacji nie będzie żadnego przestoju –
mówi dyrektor Kluza.

Ważne, by mieszkańcy pamiętali o obowiąz-
ku płacenia do każdego 10 dnia miesiąca
począwszy od sierpnia. Nie będą przycho-
dziły żadne specjalne faktury czy wezwa-
nia. Po prostu trzeba dokonać wpłaty na
podane konto zgodnie z zadeklarowana
przez siebie kwotą.

Wydaje się, że jednym z zasadniczych ce-
lów przyświecających ustawodawcy jest edu-
kacja i zmiana myślenia o odpadach.

Zasadniczym. Chodzi o to, by ludzie nauczy-
li się myśleć o problemie odpadów global-
nie i ekologicznie. By nauczyli się segrego-
wać odpady. By mieli świadomość, że dzię-
ki temu ogranicza się ilość śmieci na wysy-
piskach, że można je przetworzyć na ener-
gię, że można je odzyskać, że z surowców
wtórnych można wykonać wiele pożytecz-
nych i użytecznych rzeczy, że – najprościej
mówiąc – oszczędzamy środowisko. To jest
prawdziwa rewolucja.

informacyjną. Odpowiednio wcześnie uru-
chomiliśmy punkty informacyjne w Magistra-
cie, w których można pobrać i złożyć dekla-
racje. Sami wysłaliśmy deklarację do 15 tysię-
cy gospodarstw domowych. Na naszej stro-
nie internetowej na bieżąco zamieszczamy
kluczowe informacje. Uruchomiliśmy spe-
cjalną zakładkę FAQ, na której są odpowiedzi
na najczęstsze pytania mieszkańców. Obec-
nie prowadzimy akcję ulotkową i medialną.

Jest sporo obaw, że mieszkańcy będą płacić
więcej niż dotychczas.

Przyjęliśmy dwie stawki. 15 zł od osoby, jeśli
odpady są nie segregowane oraz 9,90, gdy
mieszkańcy je segregują. To nie są wysokie
kwoty w porównaniu z innymi podobnej wiel-
kości gminami. Ponadto radni uchwalili dopła-
ty dla rodzin mających troje i więcej dzieci.

Panie dyrektorze, czy rzeczywiście mamy do
czynienia z rewolucją śmieciową?

Zdecydowanie tak. Po pierwsze kompletnie
zmieniły się przepisy. Teraz, to tylko i wy-
łącznie gmina zajmuje się odpadami. To
gmina podpisuje umowy z odbiorcami,
gmina ich wybiera w przetargu, gmina zaj-
muje się informacją i edukacją. Po drugie,
inaczej wyglądają płatności.

Porozmawiajmy o każdym z tych elementów.
Czy w Tarnowie została już wybrana firma, któ-
ra odbierać będzie odpady od mieszkańców?

Tak. Podpisaliśmy już umowy. Zgłosiły się trzy
firmy, dobrze znane naszym mieszkańcom.

Czy, mówiąc ogólnie, tarnowianie są gotowi
na nową sytuację?

TOK, jako główny organizator całej zmiany w
Tarnowie, prowadził i prowadzi szeroką akcję

Rewolucyjna zmiana
rozmowa redakcyjna z Krzysztofem KLUZĄ,
dyrektorem Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Konsorcjum firm odbierze odpady

op
in

ie Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa
Sejm narzucił nowe obowiązki dla gmin i właścicieli nieruchomości, a my

musimy dostosować do nich funkcjonowanie miasta. Zmieniają się zasady go-
spodarowania odpadami, które muszą być w dużo większym, niż dotychczas,
stopniu przetworzone, zmniejszona musi być ilość odpadów trafiających na
składowiska, a „wytwarzający” odpady muszą ponieść opłaty, które pokryją koszty
całego systemu. Od lipca zostaniemy obciążeni dodatkowym podatkiem egze-
kwowanym w trybie ordynacji podatkowej.  Nie będziemy też mieli, jak do-
tychczas, indywidualnych umów z odbiorcami śmieci takimi jak MPGK, Trans

Formers czy van Gansewinkel. Wielokrotnie, w okresie przygotowywania zmian prawnych zwraca-
łem uwagę na zagrożenia dla mieszkańców i gmin wynikających z nowej ustawy. Odbywało się to
podczas forów i konferencji, jak też rozmów z posłami. Realizacja nowych przepisów nie jest łatwa
i wywołuje wiele dyskusji, by nie powiedzieć emocji. A przecież to dopiero początek większych
zmian. Aby domknąć system musi powstać docelowa instalacja przetwarzania odpadów – prosto
mówiąc ekospalarnia, a spójny w naszym regionie system musi objąć kilkadziesiąt gmin. Takie poro-
zumienia też już zawarliśmy. Wymaga tego strategiczne podejście do zarządzania miastem.

Ale obowiązujące już reguły gry należy szanować. Wraz z radnymi z troską podeszliśmy do tego,
by skutki systemu, który musimy wdrożyć, dla ludzi były jak najmniejsze. Tarnów przygotował się do
tej nowej rzeczywistości zarówno od strony administracyjnej, prawnej, jak i informacyjnej. W tym
zakresie przekształciliśmy nasze jednostki budżetowe w tzw. operatorów komunalnych, a składowi-
sko odpadów skomercjalizowaliśmy, bo taki jest wymóg zmienionego prawa. Rada Miejska ustaliła
także nowy system opłat dla mieszkańców, m.in. metodę naliczania i stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Miasto, w drodze przetargu, wybrało przedsiębiorcę, który będzie
miał obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie.
Powstają miejsca przyjmowania odpadów wielkogabarytowych i innych. Wierzę, że miejskie służby
dobrze zostały do przygotowane do nowych uwarunkowań i spełnią obowiązujące wymogi. Pamię-
tam też o kontroli całego systemu pod kątem skutków dla indywidualnych mieszkańców.



1 stycznia 2012 roku weszła w życie
znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Nowy system zakłada, że pełną odpowie-
dzialność za odpady komunalne przejmuje
gmina, która będzie miała wpływ na każdy z
jego elementów i dzięki temu będzie mogła
kształtować sposób gospodarowania odpada-
mi komunalnymi na swoim terenie.

Od 1 lipca 2013 r.  już nie właściciel nieru-
chomości, ale gmina odpowiedzialna jest za
zorganizowanie i nadzór nad wywożeniem od-
padów komunalnych z terenu całego miasta.

Właściciel nieruchomości powinien zbie-
rać odpady w sposób selektywny, a za od-

biór i zagospodarowanie odpadów zobowią-
zany jest uiszczać opłatę.

Korzyści wynikające z nowego systemu:
• Uszczelnienie systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi, który obejmie wszyst-
kich mieszkańców.
• Realizacja celów, wynikających z przepi-
sów i dyrektyw Unii Europejskiej oraz unik-
nięcie kar.
• Wyeliminowanie przyczyn wyrzucania od-
padów do lasów lub w inne miejsca – nie
będzie się to opłacało. Mieszkańcy zapłacą
i będą oczekiwać, aby ich odpady zostały
odebrane.
• Zwiększenie  świadomości społecznej i

dyscypliny mieszkańców poprzez prowadze-
nie przez gminę działań informacyjno-edu-
kacyjnych oraz działań kontrolnych, jak rów-
nież stosowanie kar za niewłaściwe postę-
powanie z odpadami.
• Osiągnięcie przez samorządy wymaganych
poziomów recyklingu oraz ograniczenie
masy odpadów kierowanych na składowiska,
poprzez prowadzenie selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych „u źródła”.
• Zwiększenie liczby nowoczesnych insta-
lacji do odzysku, w tym recyklingu oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w
sposób inny niż składowanie odpadów.
• Wyeliminowanie składowisk nie spełniających
wymagań.

Nowa Ustawa i jej korzyœci

Od początku lipca w Tarnowie będą funk-
cjonowały dwa Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych – PSZOK, ob-
sługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Tarnowie. Jeden z nich
na terenie składowiska przy ulicy Cmen-
tarnej, drugi na terenie bazy PUK przy ul.
Kąpielowej. Regulamin funkcjonowania
punktów dostępny będzie na stronach in-
ternetowych Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych oraz Tarnowskiego Organiza-
tora Komunalnego.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, każda gmina musi na swoim
terenie mieć punkty PSZOK w takiej ilości, aby
ich liczba zapewniła łatwy dostęp wszystkim
mieszkańcom. W przypadku Tarnowa będą to
dwa punkty. – PSZOK ma umożliwić mieszkań-
com bezpłatne, tzn. zawarte w ramach comiesięcz-
nej opłaty uiszczanej do gminy, pozbywanie się
odpadów zbieranych selektywnie – mówi Piotr
Zieliński, kierownik składowiska w PUK.

Z problematycznymi odpadami do PSZOK-ów

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki na odpady surowcowe, ale
także szereg innych rodzajów odpadów, tzw. odpadów problemowych, które nie powinny
trafiać do zwykłych koszy na śmieci (np. przeterminowane leki,  zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe,  od-
pady zielone, odpady wielkogabarytowe).

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą  z tere-
nu posesji przez firmę obsługującą dany sektor, według ustalonych haromonogramów. Terminy
odbioru będą ustalane i podane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpady wielkogabarytowe można również dostarczać samodzielnie do PSZOK.

Pozostałe odpady problemowe wytwórca samodzielnie dostarczy do zorganizowanych punk-
tów przyjęć. Odpady te przyjmowane będą nieodpłatnie w punktach wyszczególnionych w ta-
beli obok.

Na terenie Składowiska PUK
przy ul. Cmentarnej miejsce na
PSZOK jest już gotowe.

Co może trafiać do PSZOK? Przede
wszystkim podstawowe surowce wtórne,
jak: papier, szkło, plastik, metal, ale także
to, czego nie można pozbywać się do wor-

ków czy pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów. Zatem, m.in.: zużyty sprzęt RTV
i AGD, meble i inne odpady wielkogabary-
towe, odpady budowlano-remontowe, od-
pady zielone, chemikalia, baterie, akumu-
latory.

Niektóre z zebranych odpadów, np. odpady
zielone czy gruz, przetwarzane i zagospodaro-
wywane będą w PUK, inne przekazywane do
zagospodarowania odpowiednim podmiotom.

– Przypominam, że niedopuszczalne jest wrzu-
canie leków, baterii i innych odpadów niebez-
piecznych do odpadów zmieszanych – dodaje
Piotr Zieliński.

PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW
PROBLEMOWYCH

Leki nieużyteczne

Apteki, wykaz aptek dostępny jest na stronie
internetowej www.odpady.tarnow.pl

Baterie

Placówki oświatowe, urzędy, sklepy, PSZOK

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkty selektywnej zbiórki, wykaz punktów
selektywnej zbiórki dostępny jest na stronie
www.odpady.tarnów.pl

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów
(trawa, liście, gałęzie)

Odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)

Zużyte akumulatory

Chemikalia (farby, rozpuszczalniki oleje tu-
sze, itp.)

Odpady zebrane w sposób selektywny: pa-
pier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metal

Opony

PSZOK: Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy ul.  Cmentarnej oraz
Kąpielowej w Tarnowie



Jak p³aciæ?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi uiszcza się przelewem lub przekazem
pocztowym na rachunek bankowy Tarnowskie-
go Organizatora Komunalnego  Nr 93 1030
1250 0000 0000 8809 7084 lub gotówką w
kasach Tarnowskiego Organizatora Komunalne-
go zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej 24
i ul. Nowej 4.

Opłatę należy wnosić co miesiąc na podsta-
wie złożonych deklaracji.

Tarnowski Organizator Komunalny  nie bę-
dzie wystawiał żadnych rachunków ani faktur.
Nie będzie też wysyłał powiadomień o koniecz-
ności dokonania wpłaty.

7 zasad
Przed wrzuceniem do pojemników:
1. Opróżnij opakowania z resztek
żywności
2. Opłucz zabrudzone opakowania
niewielką ilością zimnej wody
3. Usuń nakrętki i korki z butelek
4. Zgnieć butelki PET, kartony,
pudełka i puszki
5. Nie rozbijaj butelek i słoików
6. Odpady niebezpieczne: farby,
lakiery, zużyte oleje, opony, baterie,
świetlówki, sprzęt RTV i AGD oddaj
do punktu selektywnej zbiórki
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych PUK w Tarnowie przy ul.
Cmentarnej lub Kąpielowej
7. Nieużyteczne lub przeterminowa-
ne lekarstwa zanieś do apteki

Korzyœci dla œrodowiska,
korzyœci dla Ciebie

Segregacja i recykling odpadów to:
• możliwość przetwarzania i wykorzystania su-

rowców wtórnych do produkcji nowych ma-
teriałów

•  oszczędność miejsca na składowiskach od-
padów

• ograniczenie wprowadzanych do środowiska
szkodliwych i trudno rozkładających się od-
padów

• zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych
do atmosfery

• ograniczenie ilości odpadów i ścieków
• oszczędność surowców naturalnych
• oszczędność zużycia energii
• mniejsze opłaty za odbiór odpadów

15,00 zł  9,90 zł

Czy wiesz, ¿e…
… średnia częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zależy od ilości osób zamieszkują-

cych daną posesję? Zmieszane odpady komunalne będą odbierane co dwa tygodnie w przypadku
jedno lub dwuosobowego gospodarstwa domowego, albo co tydzień w przypadku większej ilości
osób, a odpady zebrane selektywnie raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram odbioru odpa-
dów dostarczy firma wywozowa. Pełna informacja zawarta jest też w regulaminie dostępnym na
stronie internetowej www.odpady.tarnow.pl



W Tarnowie rodziny wielodzietne
będą płacić mniej za odbiór od nich
odpadów komunalnych. Z inicjatywy
prezydenta Ryszarda Ścigały Radni
Rady Miejskiej w Tarnowie uchwalili
dopłaty przysługujące rodzinom
mającym co najmniej troje dzieci.
- To kolejny element prorodzinnej
polityki, jaką prowadzimy w naszym
mieście - mówi zastępca prezydenta
Tarnowa, Henryk Słomka-Narożanski.

Uchwała podjęta została 23 maja, a w
życie weszła w dwa tygodnie po jej ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego. Zgodnie z uchwałą trzecie i
kolejne dzieci zwolnione są z ponoszenia
opłat za śmieci. Oczywiście wysokość do-
płaty jest zależna od deklaracji, czy odpady

Czy wiesz, ¿e…
• Polacy wytwarzają rocznie 135 milionów ton odpadów, z czego 12 mln to odpady

komunalne

• Statystyczny Polak wytwarza 320 kg odpadów komunalnych rocznie, z czego
przetwarzanych jest zaledwie 5%

• Butelka plastikowa rozkłada się 500 lat, puszka albuminowa 10 lat, guma do
żucia 5 lat

• Z 35 butelek plastikowych można zrobić polar, a z 670 puszek po napojach
gazowanych rower

• Polacy zużywają rocznie 400 milionów puszek aluminiowych – 6 puszek ze złomu
to oszczędność energii spalania litra paliwa

• Produkty ze szkła w stu procentach nadają się do odzysku, a recykling szkła
ogranicza wydobycie surowców potrzebnych do jego produkcji czym zmniejsza
degradację środowiska

• Ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się w ostatnich 20 latach trzykrotnie,
a powierzchnia przez nie zajmowana dwukrotnie

• Produkcja jednej tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew

KALENDARIUM,
czyli wa¿ne daty
15 lutego 2013 r.
Tego dnia minął  termin złożenia pierwszej de-
klaracji. Z różnych przyczyn nie wszyscy zdą-
żyli się w terminie zmieścić. W związku z tym
właściciele nieruchomości, którzy do tej pory
nie złożyli deklaracji, powinni niezwłocznie
dostarczyć ją do Tarnowskiego Organizatora
Komunalnego.
Kolejne deklaracje należy składać w terminie
14 dni od:
- dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca,
- dnia, w którym nastąpiły zmiany danych bę-
dących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi – to korekta deklaracji.

30 czerwca 2013 r.
Do tego dnia należy rozwiązać dotychczasową
umowę z firmą na odbiór i zagospodarowanie
odpadów, tak aby przestała obowiązywać z
dniem 30 czerwca 2013 roku.

1 lipca 2013 r.
Tego dnia rusza nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi. To Gmina zorganizuje i
będzie ponosiła koszty odbioru, transportu i za-
gospodarowania odpadów komunalnych.

10 sierpnia 2013 r.
Tego dnia mija termin wniesienia pierwszej opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Następne opłaty  uiszcza się miesięcznie (z dołu)
do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po
miesiącu, za który uiszczana jest opłata.

wszystko o… DEKLARACJI
• Deklaracja to dokument o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi.
• W Gminie Miasta Tarnowa do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel

nieruchomości zamieszkanej i niezamieszkanej, na której powstają odpady komu-
nalne.

• Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

• W przypadku nie złożenia deklaracji, Prezydent Miasta Tarnowa określi w drodze
decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3+ z ulgami
będą zbierane selektywnie czy też nie.

– Warunkiem otrzymania dopłaty jest złoże-
nie u nas wniosku – mówi Krzysztof Kluza, dy-
rektor Tarnowskiego Organizatora Komunalne-
go. – Wnioski są do pobrania w punktach in-
formacyjnych o odpadach w budynkach Magi-
stratu przy ul. Nowej i Bernardyńskiej oraz w
formie elektronicznej na stronie internetowej.
Na naszej stronie www.tok.tarnow.pl jest też
informacja o terminie składania wniosku oraz
zakładka FAQ  z odpowiedziami na najważniej-
sze pytania i wątpliwości.

Po złożeniu wniosku pracownicy TOK będą
weryfikować jego zgodność ze stanem faktycz-
nym. Sprawdzą, czy dzieci mieszkają z rodzica-
mi, czy są niepełnoletnie, a jeśli ukończyły 18
lat a nie skończyły 25 lat, to czy się uczą. Bo-
wiem na takie dzieci przyznawana jest dopłata.
Ponadto jest jeszcze jedna kategoria dzieci, któ-

rym bez względu na wiek przysługuje dopłata.
To dzieci niepełnosprawne otrzymujące rentę so-
cjalną, bądź dodatek pielęgnacyjny.

Dopłata przyznawana będzie na 12 miesię-
cy lub krócej, do dnia wygaśnięcia uprawnień
przez dziecko. Dopłata będzie podlegała zali-
czeniu na poczet bieżącej opłaty. Przykładowo,
rodzina z trójką dzieci segregująca odpady za-
płaci 39,60 złotych, a nie 49,50.

Zastępca Prezydenta Tarnowa,
Henryk Słomka-Narożański:
- Przyznanie ulg to przykład proro-
dzinnej polityki, jaką prowadzimy.


