INFORMAČNÍ LETÁK – ODPADY V ROCE 2022
Vážení občané obce Olovnice,
jak jsme Vás již informovali na jaře letošního roku, tak od
01.01.2021 vzešel v platnost nový zákon o odpadech,
který ukládá obci velké množství povinností při nakládání s odpady.
Cílem této novely je výrazné snížení celkového množství
směsného komunálního odpadu.
Zastupitelstvo obce dne 30.11.2021 schválilo OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY:
č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a
č. 02/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých
věcí.

CO NÁS V ROCE 2022 ČEKÁ?
 od 01. ledna 2022 se sníží četnost svozů směsného komunálního
odpadu na 1 x 14 dní (svoz bude probíhat každý lichý pátek
počínaje 07.01.2022)
 od 01. ledna 2022 se zároveň mění způsob výpočtu poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Nově je základem
poplatku kapacita soustřeďovacích prostředků (nádob-popelnic) na
odpad v litrech. Sazba poplatku činí 1 Kč za litr za kalendářní měsíc
Abychom společnými silami snížili celkové množství směsného
komunálního odpadu v obci, provedli jsme v roce 2021 tato opatření:
 navýšili jsme pro Vás množství nádob na separovaný odpad o další
tři stanoviště (v ulici Velvarská, Jungmannova a Za Kovárnou)
 ZDARMA jsme Vám dodali (v případě Vašeho zájmu)
popelnici na BIOODPAD do domácnosti
POZNÁMKA: Bioodpad je svážen od jara do podzimu 1 x 14 dní
(29.11.2021 byl poslední svoz roku 2021,
první svoz v roce 2022 proběhne 04.04.2022)
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JAK POSTUPOVAT PŘI PLATBĚ
POPLATKU V ROCE 2022?
KROK 1: osobně, telefonicky, nebo e-mailem nás na obecním úřadě
informujte o celkovém počtu a kapacitě nádob (popelnic) na
směsný komunální odpad, které budete v roce 2022 pro svoz
odpadu využívat u nemovitosti, ve které máte bydliště, nebo
které jste vlastník, a to nejpozději do 28.02.2022.
KROK 2: obec Vám na základě Vámi předaných informací vypočte
sazbu poplatku za odkládání komunálního odpadu z Vaší
nemovité věci, kde poplatek se vypočte jako součin kapacity
popelnic pro nemovitou věc v litrech a sazby poplatku
(PŘÍKLAD: k nemovitosti č.p. 19 bude pro rok 2022 nahlášena
sběrná nádoba na komunální odpad o kapacitě 120l. Celková
sazba poplatku za nemovitost č.p. 19 za celý rok tak činí
120 * 1 * 12 = 1 440 Kč)
KROK 3: osobně si vyzvedněte počet a druh známek/nálepek na sběrné
nádoby na komunální odpad podle nahlášeného počtu
a kapacity popelnic k Vaší nemovitosti
KROK 4: osobně, nebo na bankovní účet obce Olovnice
č. 388158399/0800 zašlete stanovenou sazbu poplatku na
Vaši nemovitost. Jako variabilní symbol požijte číslo popisné
Vaší nemovitosti. Splatnost poplatku za rok 2022 je do
31.03.2023.
Více informací ohledně odpadového hospodářství naleznete na
webových stránkách obce

www.olovnice.cz
v položce

Odpadové hospodářství
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit
tel.: 725 444 737, e-mail: obec @olovnice.cz
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