OBEC STARÉ MÍSTO
Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Skutečné množství odpadů v roce 2020
Od 1. 1. 2021 platí nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství, kterou se mění
celkový postoj k zažitému systému. ČR se zavázala k procentuálnímu plnění poměru
vytříděné recyklovatelné složky odpadu (plast, papír, sklo, kovy, textil, atd.) vůči
komunálnímu odpadu (v našem případě ukládaného na skládku) a to radikálně.
Povinnosti ČR jsou přeneseny na obce a města, které zajišťují svozy pro občany. Již v
roce 2025 máme dosáhnout 60 % vytříděné recyklovatelné složky; v roce 2030 65 % a v
roce 2035 70 %. Dále se od nového roku přepočítávají komunální odpady na počet
obyvatel, pro rok 2021 byl stanoven limit 200 kg/občan/rok. Každým rokem dochází ke
snižování limitu na občana a rok o 10 kg, to znamená, že v roce 2029 bychom měli
vyprodukovat pouze 120 kg na 1 občana za rok.
V naší obci bylo v roce 2020 za celý rok vyprodukováno a odvezeno 85 t komunálních
odpadů. V přepočtu na obyvatele jsme dosáhli v roce 2020 cca 266 kg za rok na 1
občana (limit stanovený zákonem je 200 kg za rok na občana). Vytříděno bylo: 7,38
t směsného plastu; 7,54 t papíru; 5,57 t skla; 0,5 t oděvů; 0,4 kovů; 14,59 t bioodpadu;
6,88 t objemného odpadu a 0,34 t tetrapaků. Obec v roce 2020 zaplatila za sběr a
likvidaci všech vzniklých odpadů 295 tis. Kč, což vychází v nákladech na 1 občana 922
Kč.
Náklady za ukládání na skládku budou během příštích let několikanásobně zvyšovány v
případě, že obec nebude v přepočtu na občana dodržovat stanovený limit odevzdaných
komunálních odpadů. V letošním roce je stanovena cena za uložení na skládku 500,-Kč
za tunu v případě překročení limitu (200 kg za rok na občana) je cena skládkovného
800,-Kč za tunu a další nemalé náklady na manipulaci, dopravu, atd.. Proto je důležité,
aby každý z nás předcházel vzniku odpadů a důsledně komunální odpad třídil.
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