Vážení občané,
v lednu k nám konečně přišla pořádná zima, děti vyrazily na sáně a dospělí nastartovali nový rok
s nadějí, že bude líp. Zdálo by se, že jsme z loňského roku jen plynule přešli do toho letošního. Ale to
není tak úplně pravda. Od 1.1.2021 totiž začal platit nový zákon o odpadech, který nás na obci
začátkem roku pořádně zaměstnává. A do budoucna tomu nebude jinak. Čekají nás významné změny
v odpadovém hospodářství. Jen stručně bych rád představil to nejdůležitější, co nás všechny čeká.
Cílem zákona č. 541/2020 Sb. je výrazně navýšit podíl tříděného odpadu z celkového objemu odpadů
a maximálně zredukovat odpady uložené na skládku. Z praktického hlediska to pro všechny obce,
jako původce odpadu, znamená, že od roku 2025 budeme muset vytřídit 55% odpadů, od roku 2030
to bude 60% a od roku 2035 musí podíl vytříděného odpadu představovat 65% z celkového objemu
všech odpadů, které obec vyprodukuje. A protože v současné době představuje tříděný odpad v obci
Pastviny cca 40%, máme opravdu co dělat. Navíc, pokud výše uvedená čísla nesplníme, může obec
dostat každý rok až 200.000,- pokutu za nedodržení těchto limitů!
Další významnou změnou pro všechny původce odpadu je ta, že budou rapidně stoupat ceny za
uložení odpadu na skládku. Ještě loni byla tato částka 500Kč/t. Od roku 2021 už to je 800Kč/t.
Každoročně se tato částka bude navyšovat, až nám bude v roce 2030 účtována částka 1850Kč/t! A to
je dost podstatná změna pro rozpočet obce. Ano, obec sice může požádat o slevu, ale ta bude
zanedbatelná, zvláště v turistických oblastech, jako je obec Pastviny. Sleva se totiž poskytuje jen na
občana s trvalým pobytem, nikoli na rekreační objekty. A těch je v naší obci opravdu hodně.
Čeká nás tedy všechny spousta práce, abychom uvedené limity splnili. V opačném případě za to
všichni zaplatíme a poplatky za odpad se budou navyšovat. Současná sazba v obci Pastviny – 450Kč za
poplatníka už teď nepokrývá náklady, které obec za likvidaci odpadů vynakládá. Měli bychom se teď
všichni zamyslet, jak můžeme svůj život a své potřeby změnit tak, abychom vyprodukovali co
nejméně odpadu a co nejvíce z něj vytřídili. Čím více budeme třídit, tím na tom budeme lépe.
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