Připravují se zásadní změny v odpadovém hospodářství města
Město Úvaly vydává ročně na likvidaci odpadů cca 7 milionů 300 tisíc Kč, přičemž příjmy z poplatků a
výnosy jsou 53 % - cca 3 miliony 900 tisíc Kč. Produkce směsného komunálního odpadu narostla během
posledních dvou let o 16 %, což nekoresponduje s nárůstem počtu obyvatel města; lze předpokládat, že
bude produkce stoupat v závislosti se snižováním kvality třídění. Pokud nedojde k zásadní změně
odpadového hospodářství, dojde k zásadnímu navýšení výdajů. K dosavadní částce 7,3 mil Kč přibude
částka, která je nutná na zabezpečení třídění bioodpadu a drobného železného odpadu, což ukládá novela
Zákona o odpadech. Třídění odpadů občany, předcházení vzniku odpadů, osvěta, motivace občanů v
souvislosti se snižováním poplatku za odpad pro občana a přesvědčování občanů o výhodnosti třídění
musí být základní trend v odpadovém hospodářství. Snižování nákladů na odpadové hospodářství je
základní cesta, kterou se musí řídit nově vznikající Technické služby Úvaly. Důležité je se zaměřit zejména
na kvalitní třídění odpadu, předcházení vzniku odpadů s cílem vytřídit a dostat ze směsného odpadu co
nejvíce komodit, aby množství směsného odpadu končícího ve skládkách a spalovnách bylo co nejmenší
(současnost skládka Radim 974 Kč za tunu směsného odpadu, u spaloven je to cena 4x vyšší). Potřebné
je výrazněji třídit tetrapaky, sklo, plasty, papír, bioodpad (až 40% obsahu), veškeré šatstvo a textil včetně
hadrů, plechovky, drobný železný odpad, zaměřit se i na rostlinný a fritovací olej (končí v kanalizaci a to
znamená vysoké náklady na údržbu kanalizační sítě). Současný systém třídění odpadů selhává, a tím se
snižují i platby od společnosti EKO-KOM; například za poslední rok produkce tříděného papíru klesla o 64
%, relativně kvalitní zůstává třídění plastů (nárůst o 39 %), třídění skla víceméně stagnuje (nárůst o
pouhých 1,7 %). Proto je třeba u třídění skla přejít na systém shromažďování skla ve zvonech, kde se sklo
třídí na barevné a bílé a dochází k nárůstu získaných financí od EKO-KOM, ale i od zpracovatelských
firem. Páteřní je další spolupráce s firmou EKO-KOM.
Nezbytností se jeví prostřednictvím dotačních titulů zajistit bionádoby pro občany do každé domácnosti
včetně bytových domů. To je hlavní cesta, jak zajistit kvalitní vytřídění bioodpadu (znamená to i snazší
kontrolu osádkami svozových vozidel, než sběr bioodpadu do kontejnerů v rámci kontejnerových míst). To
také znamená potřebu vyšší a kvalitní informovanosti občanů, až do jednotlivých domácností se
zdůrazňováním výhod třídění pro občany. Poplatek za komunální odpad bude platbou za svoz směsného
komunálního odpadu, tříděného odpadu i bioodpadu, dále je v tom svoz městských košů a likvidace
černých skládek. Díky vyšší úrovni třídění odpadu občany se cena za odpad sníží a tím může dojít i ke
snížení poplatku za odpady. K selhávání současného způsobu třídění přispívá kontaminace tříděného
odpadu černým skládkováním; k selhávání systému třídění vede i nulová motivace občanů k účasti na
současném systému třídění – a náklady na úklid míst pro tříděný odpad radikálně narůstají. Proto je
projednávána koncepce odpadového hospodářství na léta 2016 – 2024, která udává změny v uvedených
službách obyvatelstvu, jež je třeba v odpadovém hospodářství docílit, aby bylo efektivní a občanům
přineslo i úsporu.
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