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Tvarožná začíná boj s odpady II
V letošním roce vstoupil v účinnost nový odpadový zákon, který městům i obcím
radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO).
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
A protože už v současné době Tvarožná doplácí 110 Kč za každého občana,
musíme podniknout změny, které uleví nejen našemu napjatému rozpočtu, ale i
naší planetě.
Jak už jsme psali v předchozím článku, budeme v naší obci zavádět evidenci SKO,
papíru a plastu. Zároveň také spustíme sběr papíru a plastu od dveří. Rádi
bychom vám proto připomněli, co se chystá a zároveň vás seznámili
s podrobnostmi těchto novinek, které jsou potřeba k ostrému spuštění od
1. ledna 2022.

Jak funguje evidence odpadu?
Na nádoby s evidovaným odpadem se nalepí speciální etikety QR
kódy, které pracovník svozové společnosti při výsypu načte do
evidenčního systému. Do něj se pak propíší informace o
domácnosti, druhu a množství odpadu.
Evidence poslouží k inventarizaci svážených nádob. Díky tomu
budeme svozové společnosti platit za reálný počet vysypaných
nádob. Další výhodou zavedení evidence nádob je, že se obec bude
moci v budoucích letech rozhodovat v oblasti odpadového
hospodářství na základě kvalitních dat.

Označení nádob na SKO a nádob ve sběrných hnízdech
Prvním krokem k zavedení evidence je označení nádob na SKO výše zmíněnými
QR kódy. Označování proběhne v rámci svozu 18. 10. a 1. 11. 2021. V průběhu
měsíce pracovníci obce nalepí kódy i na všechny nádoby ve sběrných hnízdech.

Sběr papíru a plastu od dveří
Rozhodli jsme se podpořit třídění plastu i papíru a zároveň zvýšit pohodlí našich
občanů. Proto je dalším krokem zavedení sběru papíru a plastu od dveří.

JRK Česká republika s.r.o.
Bolzanova 1 I Praha 110 00
www.meneodpadu.cz

Domácnosti, které se budou chtít zapojit do nového systému sběru, si mohou od
poloviny listopadu do poloviny prosince na obecním úřadě zdarma vyzvednout
240l žlutou a 240l modrou nádobu. O konkrétních termínech distribuce vás
budeme včas informovat.
Díky sběru od dveří už nebudete muset s těmito odpady docházet do sběrných
hnízd, ale můžete třídit v pohodlí domova. V den svozu pak nádoby pouze
postavíte před dům a svozová společnost se o vše postará za vás.
Jak už jsme zmínili výše, bude se evidovat papír i plast, proto se nádoby také
označí QR kódy. Další podrobnosti o novém systému se dozvíte při vyzvedávání
nádob.

Třídění odpadu má smysl
Prosíme všechny občany, třiďte odpad, má to smysl! Pokud snížíme objem SKO
a začneme více třídit, klesnou nám náklady a nebudeme tak muset zvyšovat
poplatek za odpady.

