Oznámení o úhradě poplatku za svoz TKO v roce 2022
Vážení spoluobčané,
z důvodu platnosti nového odpadového zákona je způsob odpadového hospodářství obce Hlince pro tříděný odpad (sklo, plasty a tetrapaky, papír,
kovy, jedlé oleje a tuky) a směsný komunální odpad od 1. ledna 2022 upraven „Obecně závaznou vyhláškou obce Hlince č. 1/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství“. Sazby u poplatku za svoz směsného komunálního odpadu (tj. odpadu po vytřídění skla, plastů
a tetrapaků, papíru, kovů, jedlých olejů a tuků) stanovuje od 1. ledna 2022 „Obecně závazná vyhláška obce Hlince č. 2/2021, o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“.
Nový odpadový zákon zvyšuje poplatky za skládkování, což nás má přimět k tomu, abychom místo posílání odpadů na skládku více třídili.
Od roku 2030 vstupuje totiž v ČR v platnost zákaz skládkování, byť EU stanovila tuto povinnost až k roku 2035... Cílem nastavené legislativy v naší
zemi je zvýšit třídění odpadů a proto byl základní poplatek za uložení směsného komunálního odpadu na skládku zákonem stanoven na 500,- Kč/t
(při překročení limitu pro obec na 800,- Kč/t), s plánovaným postupným navyšováním do roku 2030 až na 1.850,- Kč/t. K tomuto poplatku
se připočítávají náklady na rekultivaci skládky, příjem provozovatele skládky a v neposlední řadě náklady svozové firmy, což ve výsledku znamená
zatížení rozpočtu obcí za likvidaci směsného komunálního odpadu do roku 2030 o více jak 100%. Přitom obce ze zákona hradí souběžně také svoz
tříděného odpadu, jehož cena se zvedá jak vyšším podílem třídění odpadu, tak i obecným nárůstem ceny za svoz a druhotné využití tohoto tříděného
odpadu.
Cena za likvidaci odpadů se bohužel již nikdy nebude snižovat, proto obec Hlince vybrala pro novou vyhlášku ze tří zákonem stanovených způsobů
ten „nejméně špatný“, který jako jediný umožňuje zachovat obdobný systém úhrady poplatku občanem („plátcem poplatku“) obci, systém,
který celkovou roční částku poplatku zohlední i podle četnosti vývozů popelnic, jak jsme byli zvyklí, a zároveň neúměrně nezatíží rozpočet obce ani
domácností. Nová vyhláška obce zavádí poplatek podle „...kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc
v litrech...“, v našem případě se jedná o popelnice s kapacitou 110 litrů se sazbou poplatku 0,70 Kč/1litr. Zákonem a tím i vyhláškou obce
je „poplatkovým obdobím poplatku stanoven kalendářní rok“.
Od 1. ledna 2022 se podle nového odpadového zákona stává „plátcem poplatku“ každý majitel nemovitosti (rodinného domu, bytu, chalupy, chaty
atp.), a musí podle téhož zákona poplatek stanovený vyhláškou obce uhradit bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu a skutečnost, zda využívá
ke svozu směsného komunálního odpadu popelnici či nikoliv, a zda systém odpadového hospodářství obce využívá či nevyužívá.
Pro plátce poplatku, který nevyužívá ke svozu směsného komunálního odpadu popelnice, stanovuje vyhláška obce tzv. „...minimální základ
poplatku...“, při sazbě 0,70 Kč/litr činí roční poplatek 210,- Kč. Takový plátce poplatku si po jeho uhrazení ve výši minimálního základu
může vyzvednout na Obecním úřadě ve Hlincích 2 pytle na směsný komunální odpad, jinak jsou tyto pytle o objemu 110l při sazbě 0,70 Kč/litr
zpoplatněny částkou 77,- Kč/1kus (v ceně je zahrnutý i odvoz svozovou firmou, pytel se směsným komunálním odpadem musí být umístěn
v den vývozu u přistavených popelnic, případně u kontejnerových stání, a to výhradně v termínech svozu).

Pro plátce poplatku, který využívá ke svozu směsného komunálního odpadu popelnice s kapacitou 110 litrů, stanovuje vyhláška obce při sazbě
poplatku 0,70 Kč/1litr a v závislosti na četnosti vývozů (rozlišeno známkou na popelnici) roční poplatek v následující výši:

MODRÁ
ŽLUTÁ
BÍLÁ

vývoz 1x za měsíc
vývoz 1x za 14 dní
vývoz sezónní 1x za 14 dní

12 vývozů za rok
26 vývozů za rok
13 vývozů od 1.5. do 31.10

924,- Kč
2.002,- Kč
1.001,- Kč

Vyhláškou obce stanovený „minimální základ poplatku“ ve výši 210,- Kč se vztahuje také na plátce poplatku, který využívá ke svozu směsného odpadu
popelnice. Tento minimální základ poplatku je však v ceně ročního poplatku za známku již zahrnut a zvlášť jej plátce poplatku nehradí.
Podmínky, způsob a termíny splatnosti poplatku, vydávání a platnost známek na popelnice:
➢ plátci poplatku, kteří využívají ke svozu směsného komunálního odpadu popelnice (vývoz 1x za měsíc nebo 1x za 14dní), obdrží před zahájením
každého nového ročního poplatkového období nebo před zahájením sezónního vývozu (vývoz 1x za 14 dní od 1.5. do 31.10.) známky na popelnici
podle objednané četnosti vývozů;
➢ všichni plátci poplatku, bez rozdílu, zda využívají nebo nevyužívají ke svozu směsného komunálního odpadu popelnice a systém odpadového
hospodářství obce, obdrží do poloviny běžného kalendářního roku od obce e-mailem, SMS zprávou nebo písemně, platební údaje (číslo účtu,
variabilní symbol, částku a termín splatnosti) k úhradě poplatku bezhotovostní platbou – převodem z účtu;
➢ nemůže-li plátce poplatku jeho úhradu provést bezhotovostní platbou, oznámí tuto skutečnost neprodleně starostovi obce (e-mailem,
SMS zprávou, písemně nebo osobně), ve stanoveném termínu pak uhradí poplatek hotovostní platbou v budově obecního úřadu ve Hlincích;
➢ splatnost poplatku je v souladu se zněním vyhlášky obce na rozdíl od minulých let posunuta z počátku kalendářního roku na počátek
druhé poloviny poplatkového období (červenec, srpen), případně je možná v průběhu poplatkového období, pokud takový případ nastane;
➢ upozornění – na známky z roku předchozího vyváží svozová firma popelnice pouze do konce února roku následujícího, popelnice neoznačené
známkou na nové poplatkové období nebudou od konce února příslušného poplatkového období svozovou firmou již vyváženy.
Ve Hlincích dne 1. prosince 2021
.................................................
Ing. Petr Jirásek, starosta obce

