Kdo bude platit nákup nových popelnic
do každé domácnosti?
Město Turnov získalo na nákup nádob na tříděné odpady dotaci z Operačního programu Životní prostředí, tedy z financí Evropské unie. Město
hradí ze svých prostředků pouze 15 % podílu celkových nákladů na pořízení všech nádob.
Věříme, že drtivá většina z vás využije možnosti bezplatné zápůjčky
popelnic, přesně podle potřeby Vaší domácnosti.
Třiďme odpad! Má to smysl, a nejen ekonomický

Město Turnov

Nový systém

odděleného sběru tříděných odpadů
Jak bude nový systém vypadat?
Pokud bydlíte v rodinném domě či menším bytovém
domě, již nebudete muset chodit s tříděným odpadem
na sběrná místa, ale bude vám odvážen přímo od domu.
Naše město hodlá zavést svoz papíru, plastu
a bioodpadu přímo od jednotlivých domácností.

Každá domácnost, která projeví zájem, dostane zdarma do zápůjčky
nádoby na tříděné odpady (papír, plast a bioodpad) o objemu 240 l (rozměry nádob jsou přibližně 58 x 72 x 108 cm – šířka x hloubka x výška).
Nádoby budou od občanů pravidelně sváženy svozovou společností
ve frekvenci 1 x za 28 dní pro papír a plast. Bioodpad bude svážen
v létě 1 x za týden, během jara a podzimu 1 x za 14 dní a v zimě 1 x za
28 dní. Směsný komunální odpad z popelnic bude svážen 1 x za 14 dní.
Na 25 sběrných míst budou doplněny kontejnery na kovy a nápojový karton. Nápojový karton tedy bude celkem na 49 sběrných místech
a kovy na 25 sběrných místech z celkového počtu 72.

Proč město zavádí tento systém?
Přibližně 60 % váhy odpadu v popelnici na směsný odpad tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto
odpady pak končí bez využití na skládce či ve spalovně a ještě za ně
zaplatíme vysokou částku. Proč platit velké peníze za likvidaci stovek
tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 % z něj vytřídit,
odpad použít jako surovinu pro další výrobu a ještě ušetřit?! Pokud bychom neudělali žádné změny, musel by se razantně navyšovat poplatek
za odpady pro občany.

Jak a kdy to bude?
Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít
fungovat od listopadu 2021. Nádoby na tříděný odpad by mělo město
obdržet v průběhu třetího kvartálu tohoto roku. Nádoby se budou rozvážet na adresu v rámci hromadného rozvozu (zdarma) nebo si je budete

moci vyzvednout v Technických službách Turnov s.r.o., Sobotecká 2055
(zdarma) nebo si budete moci objednat individuální dopravu domů (za
poplatek 250 Kč). Termíny výdeje nádob budou ještě upřesněny. Současně se zahájením svozu nádob na tříděný odpad bude zrušen pytlový sběr
tříděných odpadů.

Jak si tedy nádoby objednat?
Odběr nádob není povinný. Pokud máte zájem třídit v pohodlí domova,
tak nyní stačí vyplnit objednávku. Můžete zvolit způsob objednání elektronicky na webových stránkách města www.turnovtridi.cz. Další možností je vyplnit objednávku, která je přílohou tohoto letáku a doručit ji na
městský úřad či odeslat sken objednávky na e-mail odpady@turnov.cz
V objednávce si lze zvolit celou sadu nádob nebo pouze některé,
ale doporučujeme objednávat celou sadu, protože budete mít nádoby
na největší část odpadů, které v domácnostech vznikají. Následně s vámi
bude sepsána smlouva o bezplatné výpůjčce a budete si moci nádoby
odebrat a pak už jen pohodlně třídit.

Závazná objednávka nádob
k systému separovaného sběru odpadu
města Turnov
Jméno zástupce domácnosti: ........................................................................
.........................................................................................................................
Datum narození:..............................................................................................

Ulice a číslo popisné (stanoviště nádob na třídění):.....................................
.........................................................................................................................

Trvalé bydliště (pokud je jiné než stanoviště nádob na třídění):..................
.........................................................................................................................

Mobil:...............................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................

Mám zájem o bezplatnou zápůjčku těchto druhů a velikostí
popelnic (jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci):
žlutá popelnice velká 240 l na plast
modrá popelnice velká 240 l na papír
hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad

V současné době již mám zapůjčenou malou nádobu na bioodpad
(140 litrů) a chci ji vyměnit za velkou nádobu na bioodpad (240 litrů)
ANO
NE

Bydlím v:
rodinném domě
menším bytovém domě

Způsob vyzvednutí:
doprava na adresu v rámci hromadného rozvozu (zdarma)
Termín rozvážení nádob na adresu bude předem oznámen – např. pro část ulic
bude stanoveno jedno odpoledne v pracovní den nebo v sobotu dopoledne.
V tomto termínu bude nutné být na místě k převzetí nádob a podpisu smlouvy
o výpůjčce
osobní vyzvednutí v Technických službách Turnov s.r.o., Sobotecká 2055
(zdarma)
V předem určených termínech bude možné nádoby vyzvednout v sídle Technických
služeb Turnov s.r.o.
doprava na adresu individuální (po objednání v TST na předem
domluvený termín (poplatek 250 Kč)
Termín individuální dopravy si objednáte přímo v Technických službách Turnov s.r.o.

V Turnově dne:.................................................................................................
Podpis zástupce domácnosti:........................................................................

