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01.01
Radě města Trutnova přijmout níže uvedené usnesení.
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Strategii nakládání s odpady ve městě Trutnov v předloženém znění.

Důvodová zpráva:
V souvislosti se změnou legislativy v oblasti odpadového hospodářství, kdy dne 01.01.2021 vzešel
v platnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je třeba upravit stávající systém nakládání s komunálním
odpadem vznikajícím na území města Trutnov.
Nový zákon zavedl postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na
skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce
2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí snaha
o odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu.
K podpoře třídění v obcích zavedl zákon tzv. třídicí slevu (nižší poplatek za ukládání odpadu na skládce),
která je vztažena k množství odpadů uložených na skládku za rok a obyvatele. Tento limit se však každý
rok snižuje – v roce 2021 je to 200 kg/obyvatel/rok, každý následující rok je limit na obyvatele za rok o 10 kg
nižší. V roce 2029 bude možné za snížený poplatek uložit pouze 120 kg za jednoho obyvatele/rok.
Nastavený systém bude mít jednoznačně ekonomický dopad na obce, potažmo na jejich občany.
Za účelem snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a zvýšení podílu odpadu, který je
možné dále využít nebo recyklovat, zpracoval Odbor životního prostředí Strategii nakládání s odpady ve
městě Trutnov. Tento dokument vymezuje současné fungování systému nakládání s odpady a stanovuje
další možnosti zlepšování v této oblasti, které povedou ke splnění cílů daných platnou legislativou.
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