TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Poplatek za svoz odpadu zůstává nezměněn
a třídit odpad lze přímo u domu
Nymburáci zaplatí v příštím roce za svoz odpadu stejně jako letos, tedy 860 korun. Návrh
nové vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, projednali
zastupitelé na svém zasedání 15. září. Návrh počítal se zdražením o 100 korun pro rok
2022. Po diskuzi nebyl přijat.
Místostarosta Bořek Černý navrhl prozatím namísto zdražování řešit stávající náklady
a možnosti svozu. Dobrou zprávu vyvažuje fakt, že nejen naše město se v budoucnu
zdražování nevyhne, a to na základě nového odpadového zákona. Právě jedním z nástrojů
zákona, jak zamezit vzniku dalšího odpadu, je postupné zvyšování ceny skládkovného, na
které musí města reagovat.
Nymburk v loňském roce zavedl systém třídění papíru a plastu do speciálních nádob přímo
u domů. Od září se tento systém rozšířil do dalších lokalit. Jeho hlavním cílem je navýšení
celkového objemu tříděného odpadu, a naopak snížení množství toho komunálního,
u kterého bude cena za jeho likvidaci od příštího roku raketově růst!
Zkušenosti z jiných měst, kde je tento systém zaveden s doporučeným intervalem svozu
směsného odpadu 1x za 14 dní, potvrdily i naše zkušenosti z první lokality.
„Projekt byl zavedeni i do dalších městských částí a postupně chceme pokrýt celé město.
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 Bořek Černý.
V nových lokalitách mají občané k dispozici popelnice na plast a na papír, které si mohou na
základě smlouvy o výpůjčce vyzvednout ve sběrném dvoře.
Další informace k odpadovému hospodářství a systému sběru tříděného odpadu od domů,
přesný seznam ulic zařazených do tohoto systému a REGISTRACI naleznete na webu města
v sekci odpadové hospodářství.
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