První krok ke změně !!!
Zavedení evidence svozu směsného odpadů
Vážení občané,

míra třídění v Lomnici dosahuje 13 %, podle nového
zákona o odpadech musíme v roce 2025 vytřídit 60
% odpadů. Je proto před námi ještě dlouhá cesta, na
které se musí podílet každý z nás.
Jako první krok ke změně proto od listopadu 2022
spouštíme evidenci směsného komunálního
odpadu tzn. začneme monitorovat množství
vyvezeného směsného komunálního odpadu.
K tomu je potřeba provést nasedající:
1. Nádoby (popelnice) na směsný komunální odpad
budou v průběhu měsíce října a
listopadu
označeny speciálními RFID čipy.
2. Nádoby budou při vývozu načteny do evidenčního systému - načtou informace o místě
a množství odpadu.
3. Cílem je s efektivnější rozdělení nákladů za likvidaci směsného komunálního odpadu.

Neočipované nádoby se od 1.12.2022 nebudou
vyvážet.
Označování (čipování) nádob proběhne během října a listopadu na celém území obce
Lomnice. Přesný termín bude vyhlášen rozhlasem a zveřejněn.
Průběžně Vás budeme informovat, na webových stránkách obce https://www.obeclomnice.cz/. (doporučujeme stáhnout si aplikaci v Obraze), obecním Facebooku, letáky a
rozhlasem.
Žádáme Vás:
1. O kontrolu Vaši sběrné nádoby na směsný komunální odpad (popelnice), zda je
v dobrém technickém stavu a zda není extrémně znečištěná. Popřípadě zvažte pořízení
nové popelnice.
Sběrné nádoby, které mají občané v pronájmu od obce Lomnice,
přechází na základě rozhodnutí zastupitelstva obce do vlastnictví
občanů!
2.

O ponechání sběrné nádoby na směsný komunální odpad (popelnice) na přístupném
místě. Tak, aby byla přístupna pro pracovníky obce v době čipování.

3.

O viditelné označení Vašich nádob na směsný komunální odpad (popelnic) číslem
popisným (např. zavěsit štítek, popsat fixem, sprejem vnitřní část víka apod.), aby
zaměstnanci při čipování věděli, ke kterému domu nádoba patří).

4. Zaevidovaná a očipovaná nádoba bude následně označena černožlutou samolepkou.
Jedná se o první krok, ke změně odpadového hospodářství v obci. Čekají nás však další kroky
v oblasti třídění odpadů, o kterých Vás budeme předem informovat.
Děkujeme, že nám pomáháte v boji za méně odpadu.

Obec Lomnice se pouští do boje s odpady
V současné době se v České republice skládkuje 48 %
odpadů. Skládkování ale musíme postupně omezovat, až
téměř vypustit.
Velký bič nám nachystala Evropská unie, která svými
odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: Do
roku 2035 navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a
snížit skládkování komunálních odpadů na 10 %.
Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 1. ledna 2021 nabyl
na účinnosti nový odpadový zákon, který městům i obcím
nastavil přísné limity a radikálně navyšuje poplatek za
ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a
objemného odpadu na skládku.
Za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO) a
objemného odpadu na skládce, která je do limitu (190
kg/občan v roce 2022), zaplatíme 500 Kč. Pokud ale limit přesáhneme, za každou tunu nad
rámec zaplatíme 900 Kč. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na
1 850 Kč.
Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do
poplatků za odpady u samotných občanů. Proto je
v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu jedinou zbraň,
kterou máme – snížit objem SKO a objemného odpadu
v naši obci. Toho docílíme i tím, že budeme vytvářet
méně odpadu a začneme pořádně třídit.

Evidence SKO
Víme, že změna nestojí jen na občanech, a tak jsme se
rozhodli zavést novinky, které nám pomohou udržet
odpadové hospodářství pod kontrolou.
Jako první krok ke změnám proto budeme spouštět
evidenci SKO. Nádoby se označí speciálními RFID čipy,
které se budou načítat automatizovaným systémem na
svozovém vozidle, při výsypu se do evidenčního systému
načtou informace o domácnosti, druhu odpadu a jeho objemu.
Tyto informace pak využijeme ke zlepšení našeho odpadového hospodářství, čímž můžeme
ušetřit nemalé peníze a investovat je do jiných oblastí.
Děkujeme všem občanům za spolupráci a těšíme se na společné budování obce
s minimem odpadů.

