Nymburk rozšiřuje systém sběru tříděného odpadu od domů
Vedení města ve spolupráci s technickými službami zavedlo v loňském roce systém třídění
papíru a plastu do speciálních nádob přímo u domu. Nově město tento systém rozšíří i do
dalších lokalit.
Pilotní projekt byl spuštěn v lokalitě Jankovice – rodinné domy. Každý občan má k dispozici
sběrné nádoby na plast, papír, bioodpad a komunální směsný odpad.
„Projekt se osvědčil a v letošním roce ho proto rozšiřujeme i do dalších částí města a dále
v tom budeme pokračovat. Při výběru lokalit jsme vycházeli z výsledků veřejné ankety z roku
2019 a z toho, co je pro TS proveditelné s ohledem na ekonomiku a svozový plán. Právě
tento systém umožňuje občanům třídit odpad komfortně přímo od domu a snížit tak
množství komunálního odpadu, a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu,“ uvedl
místostarosta města Mgr. Bořek Černý.
Pro letošní rok mají technické služby k dispozici 950 popelnic na plast a 950 na papír. Na
nádoby získalo město dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační
program Životní prostředí.
Od 1. září 2021 přibydou další lokality (přesný seznam ulic naleznete v odkazu níže). Nově
bude zapojena i Habeš, která v anketě získala vysoký počet hlasů. Rozsah oblasti je dán
počtem nádob, které mají technické služby nově k dispozici, tedy těch, které mohly být díky
dotaci nakoupeny. Každý občan, který ve vybrané lokalitě projeví zájem se zapojit, dostane
zdarma (na základě smlouvy o výpůjčce) k užívání popelnice na zmíněné dvě komodity. Je
nutné se zaregistrovat na webových stránkách města v sekci Odpadové hospodářství. Od
druhé poloviny července si zájemci mohou nádoby vyzvednout ve sběrném dvoře TS nebo
dle harmonogramu rozvozu nádob.
I v případě, že obyvatelé nevyužijí možnost zapůjčení nádob na tříděný odpad, bude svoz
směsného komunálního odpadu nově probíhat jednou za 2 týdny (dle harmonogramu svozu
o kterém budou občané předem informováni).
Více informací naleznete zde: http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&idO=86
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