Obec Stará Lysá

Vážení spoluobčané Staré Lysé a Čihadel,
v návaznosti na novelu zákona o odpadech dochází v naší obci ke změnám v odpadovém
hospodářství. Důvodem změn je stále přísnější odpadová legislativa, která stanoví navýšit
recyklaci komunálních odpadů na 65 % do roku 2035 a ke stejnému roku snížit objem
skládkovaného odpadu na 10 % (každý rok se limity postupně mění směrem ke zde uvedeným
cílům). S těmito cíli se pojí i postupné navyšování poplatku za skládkování, který se vyšplhá
na více než 3,5násobek za každou tunu vyprodukovaného směsného odpadu.
Stará Lysá zatím ani dílčí cíle pro rok 2020 a 2021 neplní !!!
Cílem obce je tedy podpořit občany v třídění a eliminovat objem skládkovaného odpadu a
optimalizovat celý systém odpadového hospodářství. Zvýšení podílu vytříděného odpadu je
jedinou cestou, jak se může obec vyhnout výraznému zvyšování poplatků za svoz odpadu
v následujících letech.

Nádoby na tříděný odpad do každé domácnosti
V letošním roce Obec testuje pilotní projekt změn v odpadovém hospodářství.
Systém je upraven tak, aby byl pohodlný a efektivní skutečně pro každého občana. Je zaveden
systém sběru tříděného odpadu tzv. „od dveří“ pro všechny obyvatele. Každý dům tak bude
mít k dispozici nádoby na plast a papír. Očekáváme pro občany ulehčení třídění odpadu,
snížení nepořádku kolem sběrných hnízd a následně v celé obci a v konečném důsledku také
snížení objemu vyprodukovaného směsného odpadu.
Věříme, že občané výhody nového systému ocení a budou ke svým odpadům přistupovat
zodpovědně. Vedení obce je přesvědčeno, že nově zavedené změny nás dovedou k výše
stanoveným cílům. Naše odpady už nemusí dále zatěžovat skládky a všichni navíc v budoucnu
ušetříme na poplatcích za odpad, které místo navyšování budou klesat. O dalších krocích Vás
budeme včas informovat.
U ostatního tříděného odpadu je systém zatím zachován.
Stávající sběrná hnízda na plast a papír, resp. ostatní tříděné odpady prozatím zůstávají beze
změny, výhledově budou optimalizovány dle jejich využití, resp. doplněny nádoby na jiné
komodity.
Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na Vaše podněty a zkušenosti s novým systémem
třídění odpadu. Systém je pilotním projektem, který chceme na základě výsledků
v následujícím období dále optimalizovat a rozvíjet.

Svozové dny pro papír a plast z domácností:
a

budou v úterý každé 4 týdny v těchto termínech:

1.2.2022
1.3.2022
29.3.2022

26.4.2022
24.5.2022
21.6.2022

19.7.2022
16.8.2022
13.9.2022

11.10.2022
8.11.2022
6.12.2022

Na termíny budou občané upozorněni obecním rozhlasem.

Svozové dny pro směsný odpad zůstávají beze změny.

Dále chceme připomenout třídění dalších odpadů:
– kontejner u hřiště, u obchodu, u Kamenné hospody, na Čihadlech

– kontejner u obchodu, na Čihadlech
– kontejner u Obecního úřadu

– sběrná nádoba ve dvoře Obecního úřadu

– kontejnery za hřbitovem

– (OBJEMNÝ ODPAD) kontejner ve dvoře Obecního úřadu

– zelený papírový box v budově Obecního úřadu naproti poště

– klecový kontejner ve dvoře Obecního úřadu

– TJ Sokol 2x ročně svoz od domů

- (barvy, chemikálie), pneumatiky – 2x ročně svoz

