
ODPADY A  POPLATKY  ZA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD

  Nová odpadová legislativa účinná od 1.1.2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady od občanů a 
ukládání odpadu.  Maximální výše poplatku na občana a nemovitost činí 1 200 Kč za rok.
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému pobytu), vlastník 
nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná 
fyzická osoba. 

   Skládkované:   cena za uložení odpadu  je stanovena a bude se postupně navyšovat
v roce 2 021   -  500 Kč při limitu 200 kg na občana za rok a 800 Kč při jeho překročení  
v roce 2 029   -  700 Kč při limitu 120 kg na občana za rok a 1 850 Kč při jeho překročení 
Tyto limity na skládkování komunálního odpadu je téměř nereálné splnit a proto apelujeme na občany, aby
řádně třídili odpady,  protože vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, bioodpad, staré oblečení, elektroodpad atd.) se
do těchto limitů nepočítá.

   Děkujeme občanům, že řádně třídí komunální a ostatní odpad a tím snižují celkové náklady na jeho likvidaci. 
Bohužel, ani přes tuto snahu se nevyhneme navýšení MÍSTNÍHO POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. 
Dosud částka za odstraňování komunálního odpadu činila léta 500 Kč na občana a nemovitost a celkové výdaje 
za likvidaci odpadu byly dotovány obcí. 
Pro rok 2 022 se zastupitelé obce rozhodli navýšit tuto částku na 700 Kč – Obecně závaznou vyhláškou č.2/2021
o místním poplatku za obecní sytém odpadového hospodářství.
I s tímto navýšením poplatku a nahlášeným zdražením firmou Pedersen o 6,6 – 7,8 % se předpokládá doplatek 
obce v roce 2 022 cca 80 Kč na občana a nemovitost. 
  Příjmy a výdaje obce za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu v posledních letech přílohou.

Jak třídit odpady

Vytříděný domovní odpad: Popelnice, určené kontejnery (Maršov nad Metují)
Plasty: Žluté kontejnery
Papír: Modré kontejnery
Sklo: Kontejnery na sklo (zelené - barevné, bílé – čiré)
Stará oblečení: Do určeného kontejneru u has. zbrojnice (provozuje diakonie Broumov)
Bioodpad: Do určeného prostoru u sběrného dvoru 
Oleje: (jen jedlé z kuchyně) V uzavřených plastových nádobách přidat k 

                        popelnicím, nebo do určených kontejnerů 
(oleje se nesmí vylévat do odpadu- WC atd.)

Elektro odpad: Na určené místo ve sběrném dvoru 
Velkoobjemový  odpad: Do kontejnerů ve sběrném dvoru v určenou dobu, nebo po dohodě na OÚ 

                                                                       (nepatří sem auto odpad, stavební odpad, nebezpečné odpady, výše uvedené
     komodity, které se nechají ukládat v jiných nádobách, atd.)

Nebezpečný odpad: Při plánovaném svozu, nebo po dohodě na OÚ
Stavební odpad: V menším množství po dohodě na OÚ do určeného kontejneru za poplatek 

500 Kč/m3


