KOMUNÁLNÍ ODPADY
Komplexní systém nakládání
s komunálním odpadem v Praze
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nově se službou nádobového svozu BIOodpadu
http://odpady.praha.eu, http://bioodpad.praha.eu

S účinností od 1. 1. 2020 se služba svozu BIOodpadu pomocí
hnědých kontejnerů stává součástí komplexního městského
systému nakládání s komunálním odpadem, nově tedy bude
v Praze možné třídit nejen papír, sklo, plasty, nápojové kartony
a kovové obaly, ale i BIOodpad rostlinného původu.
Podrobné informace k této službě lze nalézt na webových stránkách:
http://bioodpad.praha.eu.
Stávajícím uživatelům služby svozu BIOodpadu se převzetím služby
svozu bioodpadu do systému města zlevní tato služba o 50 % oproti
současné ceně, přičemž o možnostech uzavření nové smlouvy budou
informováni dopisem ze strany Pražských služeb, a.s. Noví zájemci
o službu svozu BIOodpadu mohou konzultovat možnosti na zákaznických
centrech svozových společností dle místa bydliště.
Obyvatelům Prahy je zároveň i nadále k dispozici:

– cca 3 414 veřejných a 1 701 domovních stanovišť tříděného odpadu pro sběr papíru,
plastů, skla, nápojových kartonů a kovů (na 296 stanovištích kontejnery pro sběr
drobných elektrozařízení a baterií);
– 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy s provozem i v sobotu a další 4 stabilní sběrny
nebezpečného odpadu;
– více než 300 tras mobilního sběru nebezpečného odpadu (od roku 2019 zde lze
odevzdat také jedlý olej a tuk);
– až 5 500 během roku přistavených kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) a dále
až 110 přistavených mobilních sběrných dvorů (MSD);
– až 2 200 velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu a dále stabilní
sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a kompostárna hl. m. Prahy
v Praze – Slivenci.

Dne 17. října 2019 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna vyhlášky, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad. Poplatek se nezvýšil od roku 2005 a s účinností od 1.1.2020
se zvyšuje o 30 % z důvodu dorovnání nákladů města na systém odpadového hospodářství
v Praze.
Důsledným tříděním odpadu, včetně využití nové služby svozu bioodpadu, tedy využitím
všech možností, které nabízí současný pražský systém, můžete výrazně ušetřit své finance
a zároveň i pomoci životnímu prostředí v Praze.
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne! Předcházejme vzniku odpadů!

