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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Revoluce ve svozu odpadu: od ledna ušetří každý obyvatel obce!
V úterý 1. ledna 2013 začíná
platit novela zákona o odpadech, která dává obcím a
městům možnost zdražit
místní poplatek za likvidaci
komunálního odpadu z dosavadních 500 Kč až na
1.000 Kč za osobu a rok.
Řada měst již oznámila, že
ke zdražení v jejich správních
obvodech dojde.
Obyvatelé Poříčí nad Sázavou od ledna naopak za
odpady ušetří. A to výrazně.
V pondělí 17.12. zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo návrh rady obce a
finančního výboru na úpravu
místního poplatku za svoz
odpadu.
Každý v obci trvale hlášený
občan, který bude nadále
využívat svozy odpadu s

frekvencí 1x týdně, zaplatí
350 Kč na rok oproti dosavadním 500 Kč. Pokud se
však domácnost rozhodne
odpad třídit a uzná za dostatečnou frekvenci vývozu
popelnice 1x za 14 dní, zaplatí dokonce pouze 50 Kč
za osobu a rok. Typická čtyřčlenná rodina, která si nechá
popelnici vyvážet každý týden, tak oproti roku 2012
ušetří 600 Kč. Pokud se
stejně početná rodina rozhodne hospodařit s odpadem ekologicky, třídit a vyvážet popelnici pouze 1x za
čtrnáct dní, ušetří dokonce
1.800 Kč za rok, protože
fakticky zaplatí pouhých
200 Kč!
Za likvidaci odpadu si od
nového roku naopak připlatí

majitelé rekreačních chat a
majitelé rodinných domů v
obci, ve kterých není nikdo
hlášen k trvalému pobytu.
Poplatek se pro ně zvyšuje
na 800 Kč za rok.
A senioři starší 70-ti let? Ti
až dosud platili 250 Kč za
rok, od 1. ledna 2013 nebudou za svoz odpadu platit
nic, od poplatku budou totiž
zcela osvobozeni. Věříme, že
tuto formu podpory každý z
nich v dnešní obtížné době
ocení.
Důvodů pro takto razantní
změnu poplatkového systému je několik. Občané Poříčí
se již od roku 2007, kdy byla
výrazně rozšířena síť sběrných míst, učí odpad třídit.
A čím více odpadu obec vytřídí, tím více peněž dostane za

Kolik od 1.1.2013 za popelnici zaplatím?
Jsem:
A)
B)
C)

D)
E)

v obci Poříčí nad Sázavou přihlášen k trvalému pobytu a popelnici si nechám i nadále vyvážet každý týden (1x7 dní). ZAPLATÍM 350 Kč.
v obci Poříčí nad Sázavou přihlášen k trvalému pobytu a popelnici si nechám vyvážet
jedenkrát za 14 dní. ZAPLATÍM 50 Kč.
v obci Poříčí nad Sázavou přihlášen k trvalému pobytu a bylo mi 70 let. NEMUSÍM
PLATIT NIC, POUZE SI NA OBECNÍ ÚŘAD DOJDU PRO ZNÁMKU NA POPELNICI, PŘÍPADNĚ NA ÚŘAD ZAVOLÁM A ÚŘAD MI ZNÁMKU DORUČÍ DOMŮ.
majitelem nemovitosti určené k rekreaci (chata), ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu. ZAPLATÍM 800 Kč.
majitelem nemovitosti určené k trvalému bydlení (rodinný dům), ve které není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. ZAPLATÍM 800 Kč.

Místní poplatek se, stejně jako v předchozích letech, platí nejpozději do 31.3. daného roku.
Pro kterou ze dvou variant jste se rozhodli, oznámíte při platbě na pokladně obecního úřadu.
V případě bezhotovostní platby (složenka, případně převod na účet) uvádějte jako variabilní
symbol číslo popisné / evidenční vašeho domu a do poznámky uveďte své jméno a číslici 7
pro svozy 1x za 7 dní, nebo číslici 14 pro svozy 1x za 14 dní. Č.Ú. 320105389/0800.

jeho prodej do obecního
rozpočtu zpět. Třídit se proto
opravdu vyplatí a obyvatelé
obce si snížení poplatku
sami zasloužili!
Druhým důvodem byla snaha
zastupitelů odměnit ty obyvatele, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu a motivovat k přihlášení ty, kteří v
obci dosud hlášeni nejsou.
Pro představu: za každého
trvale hlášeného občana
získá dnes obec od státu cca
6 tis.Kč ročně. Za člověka,
který má v obci nemovitost,
ve které žije (třeba i s celou
rodinou), ale trvale hlášen v
Poříčí není, nezíská obec nic.
Přesto, že takový člověk
využívá všech služeb, které
obec poskytuje.
Více na straně 2.

Jak postupovat
Místní poplatek za komunální odpad lze platit od
1.1.2013, a to buď osobně v
pokladně obecního úřadu,
nebo složenkou, případně
bankovním převodem. Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 31.3.2013.
Než se na úřad vydáte, zvažte, zda jako domácnost
opravdu potřebujete vyvážet
popelnici každý týden. Poctivějším tříděním lze spoustu
místa v popelnici ušetřit.
Na úřadě pak při placení
oznamte, pro kterou variantu
jste se rozhodli; podle toho
také zaplatíte. Popelář se při
svozu bude orientovat podle
odlišných známek.
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Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Co patří do kontejnerů na sklo (zelené)

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku!

Co patří do kontejnerů na papír (modré):

Vhazovat můžete fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme
v menších kusech.

Co patří do kontejneru na plast (žluté):

Přehled míst, kde je v obci možné třídit odpad

Náves, za prodejnou COOP. Plast, papír, sklo, nápojový karton.
Potoční ulice u bytovek, plast, papír, sklo, nápojový karton.
Pod Cihelnou u autoservisu pana Svobody. Plast, papír, sklo, nápojový karton.
Pavlíkova ulice, u obchodu U Kučerů. Plast, papír.
Svárov, u volejbalového hřiště. Plast, papír.
Obecní úřad, Sázavská ulice. Drobné elektrospotřebiče a baterie.

Další místa pro třídění plastu jsou v osadách Potočiny, Lutov, Drábovka a Vrabčí Brod (starý i nový). Od prvního čtvrtletí 2013
bude třídící místo také na návsi na Hvozdci. Chybí Vám někde kontejnery na tříděný odpad? Napište nám na obecní úřad!

Děkujeme všem, kteří třídí odpad! Pomáháte tak obci, ve které žijete i životnímu prostředí!
Třídit odpad se opravdu vyplatí!

