Třídění odpadu
Od roku 2020 došlo ve městě Šenov ke změně způsobu svozu odpadů, a to především z důvodu
zpřísňování zákonných předpisů, ale také z důvodu ekologické efektivnosti.

Jak nový systém vypadá?
Každá domácnost dostala do bezplatné zápůjčky 240 l nádoby na tříděné odpady (papír, plast,
bioodpad). Není tedy nutné s tříděným odpadem chodit desítky metrů k velkým kontejnerům, ale odpad
je svážen přímo od domu.
Frekvence svozu jednotlivých nádob je pro plast – 1 x za 3 týdny, papír – 1 x za 6 týdnů a pro bioodpad
ve vegetačním období (duben až listopad) 1 x za 3 týdny.

Jaké jsou hlavní výhody pro občany?
Maximální pohodlí při třídění odpadu. Každá domácnost má nádoby na tříděné odpady přímo u domu a
není tedy nutné s nimi nikam chodit. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže, kterou
představují stovky tun směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky.

Proč je to tento systém výhodný pro město?
Města a obce dostávají za každou vytříděnou tunu papíru, plastu nebo skla jakousi „výkupní cenu“
těchto recyklovatelných surovin. Tuto částku proplácí společnost EKO-KOM. Je nutno říci, že výše
platby za každou vytříděnou tunu se odvíjí od podílu vytříděného odpadu. Čím více obec vytřídí, tím
více za každou tunu dostane proplaceno. Zároveň se o vytříděné množství odpadu sníží počet draze
placených tun komunálního odpadu.

Nákup nových popelnic do každé domácnosti?
Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné náklady! Nákup nádob
na tříděné odpady byl zafinancován z dotace Státního fondu životního prostředí, tedy z financí EU.

Jak se můžete do nového systému zapojit?
Nový žadatel vyplní na webových stránkách města Závaznou objednávku nádob k Systému
separovaného sběru odpadu města Šenov – registrace popelnice. Další informace budou žadateli
zaslány emailem. V případě, že nemáte k dispozici internet, informace Vám poskytnou na odboru
výstavby a životního prostředí mobilní tel. 733 605 280.

