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Lidé v Bludově pilně třídí
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Nový motivační systém odpadového hospodářství zatím funguje dobře
Bludov – Již čtvrtým měsícem funguje v Bludově zcela nový systém odpadového hospodářství, který
by časem měl lidem zlevnit povinný poplatek. Domácnosti tak budou platit za komunální odpad podle
množství vytříděného odpadu a toho, kolik smetí skončí v nádobách na směsný odpad.
Cílem je, co nejvíce motivovat lidi k recyklaci, než samosprávám ukládání odpadu na skládky prudce
podraží.
"Nový systém jsme připravovali zhruba půl roku. Fungovat začal dobře i přes počáteční drobné potíže.
Ale vše se určitě časem podaří doladit. Konečný výstup budeme znát až na konci roku," vysvětlil
starosta Bludova Pavel Ston.
V třítisícovém Bludově stojí dlouhodobě poplatek za vyvážení popelnic a likvidaci odpadu 450 korun
za osobu na rok. Tuto částku budou ještě místní platit včetně těch nejaktivnějších "třídičů".
Řada místních lidí změnu ani nepocítila. "Už dříve jsme byli zvyklí třídit, plasty jsme vždy vyváželi do
kontejnerů. Teď jsme ještě o něco důkladnější, takže body sbíráme," řekla Anna Znojová z Bludova.
Odměněni za příkladný přístup k recyklaci budou Bludovští až v příštím roce, kdy se nový systém
poprvé vyhodnotí.
"Tříděný odpad se v průběhu celého roku přes čipovačku načítá, příští rok se sečtou celkové úspory.
Získané body se lidem převedou na koruny, které se jim odečtou od 450 korun," objasnil starosta.
Obec na to vydělá díky předpokládané vyšší zpětné platbě od Eko-Komu za
více vytříděného odpadu a úspoře v nákladech na směsný odpad, jehož by už mělo být méně.
Čipy jsou na jednotlivé rodinné domy, v případě panelových domů, kde jsou společné
barevné kontejnery, obec rozpočítá na obyvatele, co během roku uloží do nádob na tříděný odpad.
Pokud někdo nerecykluje vůbec, bude i nadále platit poplatek ve výši 450 korun, o jeho zvýšení se
zatím neuvažuje.

