Platba poplatků poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

Hotově v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách popřípadě po
telefonické domluvě i v jiném čase

Převodem na bankovní účet: 843079319/0800
Variabilní symbol bude prvních 6 číslic RČ (tedy bez čísla za lomítkem)
např. 856007 – prosím zasílejte platby jednotlivě za každého
poplatníka zvlášť.
Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno poplatníka

Aktuální informace o odpadovém hospodářství
v obci Líšná
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce Líšná by Vás rádo informovalo o změnám vyplývajících
z nově schválených obecně závazných vyhlášek obce Líšná

Tel. kontakt pro více informací: 603 413 980 – Boubínová.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 2. 20xx příslušného
kalendářního roku.

Obecně závazné vyhlášky byly schváleny na listopadovém zastupitelstvu a to
jako reakce na nový zákon o odpadech 541/2020 Sb., tento zákon zvyšuje
poplatky za ukládání odpadů na skládku z dosavadních 500 Kč za tunu odpadu
uloženého na skládce se poplatek do roku 2029 postupně zvýší na 1 850 Kč.
Mezi odpady ukládané na skládku patří směsný odpad z popelnic
a kontejnerů, objemný odpad a odpad tvořící černé skládky. Vlivem zvýšení
poplatku dojde k nárůstu nákladů obce na zajišťování odpadového
hospodářství. Naopak tříděných odpadů se poplatek nijak nedotkne. Pokud
tedy vytřídíme více odpadů (plasty, papír, sklo, kovy, nápojové kartony, textil,
jedlé oleje, bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení), tím jich bude
ukládáno méně na skládku a dojde ke snížení nákladů na odpadové
hospodářství.

Z těchto důvodů se obecní zastupitelstvo uplynulý rok intenzivně
zabývalo politikou odpadového hospodářství v naší obci. Z důvodu zvyšování
poplatků za uložení odpadu na skládce a i dalších přidružených nákladů
přistoupilo zastupitelstvo k znovu zavedení poplatků za odpad. Tyto poplatky
byly zrušeny především z důvodu vysoké ceny za služby V/S v naší obci, ty byly
dány podmínkami dotačního projektu Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020 Líšná - ČOV a kanalizace, ÚV a vodovod, kde v rámci doby
udržitelnosti nám Státní fond ŽP stanovuje nejnižší možnou částku ceny za
služby V/S. Zároveň však obec Líšná nahrazuje občanům vysokou cenu služby
vodného a stočného tzv. příspěvkem od obce, a tím snižuje trvale částku za
služby vodného a stočného na 90,- Kč s DPH. Při porovnání cen těchto služeb
s ostatními obcemi se jedná o podprůměrnou cenu za tyto služby. V loňském
roce obec Líšná vracela občanům v rámci příspěvku od obce více jak 110 000,Kč.
Obec Líšná schválila v měsíci listopadu dvě nové obecně závazné vyhlášky
(OZV), tyto vyhlášky řeší stanovení obecního systému odpadového
hospodářství OZV 01/2021 tato vyhláška nahrazuje dnem nabytí účinnosti
vyhlášku předchozí z roku 2017 tedy OZV 01/2017 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Líšná a dále pak OZV
02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo vycházelo při výpočtu poplatku za odpad z nákladů na
odvoz a uložení odpadu SKO a velkoobjemového odpadu, kdy obec vynaložila
bezmála čtvrt milionu korun českých za rok 2020. Přičemž zastupitelstvo vzalo
v úvahu, že náklady v roce 2020 nebyly zákonem č. 541/2020 Sb. ovlivněny a
náklady reálné v roce 2021 budou za stejné množství zlikvidovaného odpadu
vyšší. Výše poplatku je stanovena na 600 Kč/rok za poplatníka (viz níže). Obec
bude stále hradit dvě třetiny nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím.
Zastupitelé vybírali z více možných variant a shodli se na kombinované
variantě poplatku a to za osobu s trvalým pobytem na území obce či
nemovitost byt, RD nebo stavbu pro rekreaci bez trvale přihlášené osoby. Dále
pak zastupitelstvo schválilo výjimku pro tyto osoby:

Osoby mladší 15ti let
Osoby starší 70ti let
Osoba, které vznikla popl. povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci
zahrnující byt, RD nebo stavbu pro rekreaci, ve které není přihlášena
žádná FO, a která se nachází na území této obce, a která je zároveň
přihlášena na území této obce v jiné nemovitosti.

Jednou z možností, kde lze významně ušetřit náklady spojené s likvidací
SKO a velkoobjemového odpadu je zodpovědný a aktivní přístup každého
z nás v rámci třídění odpadu na recyklovatelný odpad a odpad bez dalšího
využití. V roce 2020 se v naší obci zlikvidovalo 53,6 t směsného komunálního
odpadu a 31 t velkoobjemového odpadu. Naopak tříděného odpadu bylo
zlikvidováno v loňském roce 4,7 t papíru, 6,7 t skla a 3,5 t plastů, tedy téměř
15 t tříděného odpadu což z množství odpadu zlikvidovaného v obci mimo
tuky a bioodpad dělá 15%. Zde je obrovský potenciál pro zlepšení a Naše
společná snaha je měřitelná a dá se jednoduše porovnat ochota třídit odpad
v obci v jednotlivých letech. Prosíme proto všechny obyvatelé a rekreanty
v obci, aby dbali na třídění a nebyli lhostejní k životnímu prostředí a konečně
i tak můžeme ovlivňovat společně výši poplatků za likvidaci odpadů
v následujících letech.
Na závěr žádáme, abyste dodržovali správnou povahu ukládaného
odpadu do velkoobjemového kontejneru – plastové láhve, plastové obaly,
kartóny, obaly z balíků sena a další lze recyklovat, a proto nepatří do tohoto
kontejneru.

