ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V odpadovém hospodářství nás čekají změny, které bohužel přinesou výrazné zvýšení výdajů obce
na nakládání s odpady. S vyššími náklady oproti výnosu z místního poplatku se potýkáme již delší
dobu, zatím však vyrovnáváme ztrátu z obecního rozpočtu na úkor jiných potřeb. Ve svém důsledku
ponesou růst nákladů občané a vlastníci rekreačních nemovitostí.
Důvody jsou dvojího druhu.
Jednak je to navýšení cen služeb
(odvoz a skládkování), k tomu
pak přistupují zvyšující se sazby
poplatku za uložení komunálního
odpadu na skládku. Nárůst
nákladů je však způsoben
i nezodpovědným a nesprávným
nakládáním s odpady některými
producenty (viz fotografie).
Na několika místech v obci jsou
umístěny nádoby na separovaný
odpad
(sklo, plasty, papír,
bioodpady), ale z fotografií je
patrné, že s tříděním odpadů
si mnozí hlavu nelámou.
Do kontejnerů na směsný domovní odpad odkládají i to, co tam zjevně nepatří, což způsobuje jejich
přeplnění a nepořádek v okolí sběrných nádob.
Samostatnou kapitolou jsou hnědé kontejnery na bioodpad. Do těchto kontejnerů patří drobný
bioodpad z domácností, jako jsou zbytky z kuchyně, slupky od ovoce a zeleniny, květiny apod.,
nikoliv však kompostovatelný odpad ze zahrad a už vůbec ne posečená tráva a ořezané větve.
Jen pro ilustraci: v roce 2014, kdy byly hnědé kontejnery poprvé rozmístěny, bylo svezeno
z členských obcí SOČ 138 tun tohoto odpadu. V roce 2021 už to bylo 862 tun. Tento trend, způsobený
právě nesprávným využíváním těchto kontejnerů, je do budoucna neúnosný. Dalším faktorem
zvyšování nákladů je stanovený limit produkce netříděného odpadu na osobu pro možné uplatnění
slevy na poplatku za skládkování. Do této doby to bylo 200 kg na obyvatele obce za rok, příští rok
to bude 190 kg na obyvatele obce. Při překročení stanoveného množství platí obec (kromě dalších
plateb za poskytované služby) standardní výši poplatku za uložení odpadu na skládku ve výši
800 Kč za tunu, příští rok to bude 900 Kč za tunu. Úložné se bude zvyšovat dále každým rokem,
cílová částka v roce 2029 bude činit dokonce 1 850 Kč za tunu. Obec Svojšín je jednou z členských
obcí SOČ, která limit produkovaného odpadu na osobu výrazně překračuje.
Svozová společnost avizovala, že v příštím roce navýší cenu za poskytované služby o 8 %, a to
z důvodů vysoké míry inflace, rychle rostoucích nákladů společnosti a pohonných hmot, nárůstu
cen u spotřebních materiálů a energií.
Ze všeho je tedy patrné, že zvýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
se v dohledné době nevyhneme, neboť není možné zachovávat výši poplatku na úrovni, která
neodpovídá nákladům na tento systém. Zároveň se budeme muset naučit daleko lépe
s odpady zacházet, důsledně je třídit a předcházet jejich vzniku, a náklady s odpadovým
hospodářstvím spojené tak udržet na přijatelné úrovni.
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