ODPADY - ZAVEDENÍ SYSTÉMU SVOZU PLASTU A PAPÍRU
způsobem door to door od LEDNA 2022
Vážení občané,
ZO získalo finanční podporu z dotačního programu na pořízení nádob o velikosti
120 litrů pro tříděný odpad ke KAŽDÉMU DOMU. Na základě zápůjční smlouvy
dostane každá domácnost k zapůjčení popelnici na plast a popelnici na papír
ZDARMA). S tím souvisí zavedení nového systému svozu tříděného odpadu
(PAPÍR, PLAST) způsobem DOOR TO DOOR, tedy svoz popelnice na plast a
popelnice na papír od každého domu. Už nebudete muset s tříděným odpadem
docházet ke sběrným místům, jako tomu bylo do teď. Nabízíme vám tak
jednodušší a komfortnější způsob třídění, který významně přispěje k vyšší míře
třídění. Tento tříděný odpad bude odvážen od každého domu ve stejný den, jako
domovní odpad – viz příloha.
SYSTÉM SVOZU tříděných složek SKO bude zaváděn od ledna 2022 !
Nádoby na plast a papír bude možné vyzvedávat od 13.12.2021 !
Na stávajících sběrných místech budou do konce ledna sníženy počty nádob
na papír a plast.
Před obecním úřadem zůstanou pouze kontejnery na SKLO, KOVY, TEXTIL A
JEDLÉ OLEJE.
SVOZ SKO, plastu a papíru na nový rok 2022 je uveden na webových stránkách
obce a na FB. Ti, kteří jsou zaregistrovaní v aplikaci V OBRAZE nebo V ROZHLASE,
dostanou tento rozpis do svých mailů.
Proč musíme lépe třídit?
Komunální odpad z naší obce je ukládán na skládku v Čížkovicích, která se svou kapacitou blíží ke stavu
naplnění a bohužel není „nafukovací“. I přes veškeré snahy skládkové kapacity hospodárně využívat,
bude během pár let zcela zaplněna a zakonzervována. Nové skládky vznikat nesmí, neboť bude platit
naprostý zákaz ukládání komunálních odpadů do země. Dalším důvodem, proč je nutné třídit, je
schválené postupné zvyšování poplatku za uloženou tunu odpadu na skládku. Tedy ze současných 600,Kč až na 1850,-Kč/t (v roce 2029). V roce 2022 je třídící sleva podmíněna snížením množství SKO (obsah
Vaší černé popelnice) a to na 190 kg/občana/rok. A zároveň, musíme dosáhnout vysoké míry třídění
vyprodukovaného komunálního odpadu. Pro rok 2022 bude využití slevy podmíněno vytříděním
minimálně 45 % skla, plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové
produkce komunálních odpadů na území obce. Pro rok 2025 a další následující roky se tato podmínka
zvyšuje na alespoň 60 % vytříděného odpadu. Pro rok 2030 a následující roky pak až na 70%
vytříděného odpadu.

Takže pokud nechceme v hodně blízké budoucnosti platit za odpady i
trojnásobek, je bezpodmínečně nutné v naší obci řádně odpady třídit.

