PLATBA ZA ODPADY V ROCE 2021
Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2021 dochází ke změně v účtování sběru a likvidace komunálního odpadu ze strany
Severočeských komunálních služeb (SKS). Doposud probíhala platba mezi obcí a SKS ve
formě plateb za nakoupené známky na popelnice (72,- Kč/ks) nebo pytle na komunální odpad
(66,- Kč/ks). Tyto ceny jsou pro SKS podhodnoceny a na obcích, které mají stejný známkový
systém jako my, finančně prodělávají.
Od ledna 2021 budou proto SKS veškerý svezený komunální odpad vážit za každou obec
samostatně a obci budou účtovat cenu za hmotnost svezeného odpadu a za 3 hodiny provozu
svozového auta a obsluhu tří lidí. Pro rok 2021 je cena za uložení 1,0 tuny komunálního odpadu
na skládku stanovena na 1.524,- Kč vč. DPH a cena za 3 hodiny svozu je celkem 5.348,- Kč vč.
DPH. V ceně za skládkování komunálního odpadu je nyní započítán „skládkovací poplatek“
500,- Kč/t. Tento poplatek se má podle návrhu nového zákona o odpadech postupně zvyšovat
až na 1.850,- Kč/t do roku cca 2030. Pak bude cena za uložení 1,0 tuny komunálního odpadu
na skládku činit až cca 3.100,- Kč vč. DPH. Dosud však není nový zákon o odpadech, který
danou problematiku řeší, schválen.
V poslední době provedla firma SKS zkušební svoz již s vážením odpadu a při tom spočítala
počet vyvezených popelnic a pytlů. Ze získaných údajů nám vyšel průměrný náklad na jednu
vyvezenou nádobu (známku, pytel) takto :
- odvezeno 88 popelnic a 27 pytlů - celkem 115 kusů
- celková hmotnost činila 2,78 tuny
- náklady na tento vývoz vč. DPH činí celkem 9.584,- Kč z čehož vychází cena ze vývoz
jedné nádoby 83,40 Kč (bez započítání nákladů na pronájem popelnice 144,- Kč/rok,
koupě pytle 12,10 Kč/kus a koupě známky 4,90 Kč/kus).
Jako obec chceme ponechat stávající známkový systém v kombinaci s pytlovým svozem.
Zastupitelstvo obce bude muset ještě letos schválit novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku
za odpad, ve které dojde k mírnému navýšení stávajícího poplatku (od roku 2006 je 420,Kč/osobu) a ke snížení počtu obdržených známek a pytlů. Další podstatnou změnou bude
zrušení výjimky z neplacení za děti do 10-ti let. Podle zákona nelze do vyhlášky žádnou
výjimku vložit a poplatek se bude platit i za děti do 10-ti let.
Systém třídění odpadů se nemění (kontejnery, barevné pytle, 2x svoz objemného odpadu a 2x
svoz nebezpečného odpadu) – to vše je v ceně poplatku.
Kdo má doma nepoškozené přebytečné pytle na komunální odpad a známky, o kterých ví, že je
do 15. ledna 2021 již nepoužije, nechť je vrátí do 10.12.2020 na obecní úřad. Každému za ně
budou vráceny peníze (72,- Kč za známku a 66,- Kč za pytel).
Od nového roku budou používány jiné pytle a výhledově (podle dohody s výrobce) i jiné
známky. První svoz v lednu 2021 budou popeláři brát i stávající pytle (aby byl nějaký čas na
vyzvednutí nových), pak už ne. Známky budou zatím platit stávající.
Vzhledem ke stále narůstajícím nákladům na likvidaci komunálních odpadů a plánovanému
zákazu skládkování, prosíme všechny občany, aby jako doposud, poctivě veškerý odpad
třídili, popř. vzniku odpadů předcházeli.
Je tu doba, kdy pro nás platí : více vytřídíme = méně zaplatíme. Jediné, na čem se dá reálně
ušetřit, je snížení hmotnosti komunálního odpadu.
Je jenom na našem počínání, kde jaký odpad skončí. Nemůže být přece nikomu lhostejné, jaké
zanecháme životní prostředí dalším pokolením.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

