Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Písty , okres Nymburk
za rok 2021

Systém odpadového hospodářství obce Písty v roce 2021 zahrnoval sběr a svoz
níže uvedených složek komunálního odpadu za účelem jejich využití nebo
odstranění.
Sběr a svoz využitelných složek odpadu
Sběr a následný svoz k využití komunálního odpadu probíhal pomocí zvláštních
sběrných nádob umístěných v obci, u obecního úřadu a na sběrném dvoře.
Zahrnuje tyto složky komunálního odpadu: plasty, papír, sklo, jedlé oleje a tuky,
kovy, textil a BIO odpad. (BIO odpad je ukládán do velkoobjemového kontejneru
umístěného na sběrném dvoře.)
Svoz směsného komunálního odpadu
Svoz směsného (netříděného odpadu) k odstranění, uložení na skládku probíhá
pomocí sběrných nádob o objemu 120 litrů, které jsou sváženy od jednotlivých
domů. V roce 2021 probíhal v intervalu 1x za týden pro trvale hlášené obyvatele
a 1x za měsíc pro rekreační objekty. Svoz a odstranění směsného odpadu je
v obci zpoplatněn. Poplatek činil za 1 obyvatele 700,- Kč, v roce 2022 bylo
navýšeno na částku 800,- Kč za 1 obyvatele. Poplatek za rekreační objekt činní
800,- Kč. Dále je ve sběrném dvoře obce Písty umístěn velkoobjemový kontejner
na směsný odpad.
Sběr dalších složek komunálního odpadu
Některé další složky komunálního odpadu, např. velkoobjemový odpad,
nebezpečný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče, svoz tohoto odpadu probíhá
dvakrát ročně ve sběrném dvoře obce Písty. Termín je vždy oznámen dopředu
vývěskou a obecním rozhlasem.
Možnosti prevence a minimalizace komunálního odpadu
Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet
enviromentálním přístupu, který může zahrnovat například:

uplatňováním

Nahrazením jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly při nákupu
některých komodit, zejména potravin, nebo drogerie.
Odevzdávání některých výrobků k opětovnému využití (oděvy)

Využití biologicky rozložitelných složek odpadu při domácím kompostováním.

Výsledky odpadového hospodářství obce
V roce 2021 bylo v obci Písty vyprodukováno 212,728 tun odpadu. K 1.1.2021
měla obec Písty 432 obyvatel.

Náklady na sběr odpadu:
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Celkem

319109,96058,415167,-

Obec Písty své odpadové hospodářství v roce 2021 dotovala částkou 202 200,Kč.
Mimo to byl ještě v roce 2021 pořízen velkoobjemový kontejner na sběr BIO
odpadu za 60 500,- Kč a kontejner na sběr textilu za 22 373,- Kč.

V Pístech 27.5.2022
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