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Tvarožná začíná boj s odpady
Omezování skládkování
V současné době se v České republice
skládkuje 46 % odpadů (hůře jsou na tom v
Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale
jasná: skládkování postupně omezovat až
téměř vypustit.

Velký bič nachystala Evropská unie, která
svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: Do roku 2035
navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a snížit skládkování komunálních
odpadů na 10 %.
Druhý
tlak
způsobuje
česká
legislativa. 1. ledna začal platit nový
odpadový zákon, který městům i obcím
radikálně
navyšuje
poplatek
za
ukládání
směsného
komunálního
odpadu (SKO) na skládku. V současné
době platí města a obce 500 Kč za
každou tunu SKO. Při nesplnění
skládkovacích limitů se poplatek
navyšuje na 800 Kč za každou tunu
navíc. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč.
Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do poplatků za odpady u
samotných občanů. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu jedinou
zbraň, kterou máme – snížit objem SKO v naší obci. Toho docílíme i tím, že
budeme vytvářet méně odpadu a začneme pořádně třídit.
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Produkce odpadů v Tvarožné
Každý občan naší obce v průměru ročně vyprodukuje 209 kg SKO. Abychom se
ale vyhli zdražování a například v roce 2024 platili pouze 500 Kč za tunu, musíme
snížit množství SKO maximálně na 170 kg/občan/rok.
Míra třídění v naší obci dosahuje pouhých 19 %. Každý
občan ročně vytřídí pouze 12 kg papíru, průměr v České
republice dosahuje 22 kg/občan/rok. U plastu jsme ve
stejné rovině jako celorepublikový průměr, tzn. 15
kg/občan. Je tady proto obrovský prostor pro zlepšení
u každého z nás. Už v roce 2025 totiž musíme dosáhnout
60% míry třídění.
V současné době navíc Tvarožná doplácí 110 Kč za
každého občana. Pokud nezačneme více třídit
a předcházet vzniku odpadu, bude částka stále narůstat.

Změny v Tvarožné
V souvislosti s novou legislativou a těmito vysokými čísly se naše obec rozhodla
podniknout potřebné změny, které nám pomohou zlepšit tuto alarmující situaci.
První z nich je nádobový sběr plastu a papíru od domu.
Občané, kteří budou mít zájem, zdarma získají nádoby
na tyto odpady. Na nádoby se pak nalepí speciální QR
kódy, které slouží k evidenci odpadu. Druhý krok ke
změně, je evidence SKO, ta bude také probíhat pomocí
QR kódů. O podrobnostech o distribuci nádob i kódů vás
budeme včas informovat.
Při výsypu pak pracovníci svozové společnosti kódy
načtou do evidenčního systému a Tvarožná tímto způsobem získá ucelený
přehled o celkovém množství odpadu. Následovně tak může optimalizovat
odpadové hospodářství, aby poplatky za odpad pro občany zůstaly ve stejné výši.
Prosíme všechny občany, třiďte odpad, má to smysl! Děkujeme za spolupráci a
těšíme se na společné budování obce s minimem odpadu.

