OZNAM PRE OBYVATEĽOV OBCE VYŠNÁ POLIANKA
Milí občania,
po dlhšej úvahe som sa rozhodol osloviť vás všetkých s požiadavkou ohľadom
zberu a triedenia hlavne separovaného odpadu. Zaraďuje sa tu 5 druhov odpadu,
a to: PAPIER, SKLO, PLASTY (aj PET FĽAŠE), NÁPOJOVÉ KARTÓNY
a KOVY (plechovky, konzervy).
Pripomíname, že vrecia stačí nechať pred vašou bránkou, smetiari ho
prechodom cez celú dedinu vyprázdnia a vrátia. Aký druh odpadu sa v ktorý deň
vyváža, nájdete na harmonograme zberu, ktorý každá domácnosť dostala začiatkom
roka 2020 do schránky. V prípade straty alebo pozabudnutia ho nájdete aj na
webovej stránke obce v sekcii „Zber odpadu“.

Určite si uvedomujete potrebu triediť odpad z viacerých dôvodov. V prvom
rade sa zvýši podiel recyklovaných zložiek komunálneho odpadu, čím vám ostane
v zberných nádobách viac miesta. Zároveň treba prihliadať na ochranu prírody
a krajiny, ktorá nás obklopuje, čím sa šetrí a menej zaťažuje životné prostredie.
Ďalším podstatným dôvodom je, že vám to síce zaberie trochu viac času počas
triedenia odpadov do 5 pripravených vriec, ale na druhej strane ušetríte peniaze pri
platení poplatku za odpad – TKO.
Pýtate sa ako to s tým súvisí? Približne takto – v prípade, že občania nebudú
triediť, resp. správne triediť odpad, aj náklady na triedený zber bude musieť
financovať obec, a teda občania. Preto platí taká jednoduchá rovnica:

Čím viac odpadu vytriedime, tým menej bude obec platiť
za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu a poplatky
za odpad sa nebudú zvyšovať.
Taktiež vás chcem požiadať o to, aby ste hlavne papier, noviny, časopisy,
katalógy, sklo ... nedávali do zberu, napríklad v Bardejove. Je potrebné nechať
odpad priamo v obci, o ktorého pravidelný vývoz sa stará obec prostredníctvom
zberových spoločností. Týmto sa zvýši percento vytriedenosti odpadu vo Vyšnej
Polianke a zníži poplatok pre občanov.

NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADOV
Dôrazne vás prosíme aby, ste nevytvárali v obci a jej okolí žiadne miesta, kde
sa časom z malého množstva odpadkov môže vytvoriť veľká čierna skládka.
Podľa zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch je skládka odpadov miesto so
zariadením na zneškodňovanie odpadov, miesto kde sa odpad ukladá trvalo, dlhšie
ako 1 rok. Zákon zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na
mieste na to určenom.
HLAVNÉ DÔVODY:
»» negatívne pôsobia na krajinu a jej zložky
- často obsahuje rôzne nebezpečné chemické
látky – zlý vplyv na podzemné vody, pôdu,
ovzdušie, vzniká nepríjemný zápach,
hrozba samovznietenia až požiaru;
»» nežiaduce látky sa dostávajú prostredníctvom
rastlín do potravinového reťazca zvierat a teda
aj ľudí - šírenie chorôb a nákaz;
»» zaťažujú rozpočet obce (pri nezistení páchateľa odstraňuje skládku obec,
čo sa môže prejaviť v poplatku za odpad), páchateľovi hrozí pokuta.
DUŠIČKY A ODPAD
Ďalšou prosbou na vás je to, aby ste sa počas „dušičiek“ snažili produkovať
čo najmenej odpadu, teda z kahancov, sviečok, vencov, umelých plastových kytíc
a pod. Uvedomujeme si, že je to pekná „ozdoba“ hrobov, ale zároveň to nevydrží
dlho a nárazovo sa nahromadí odpad do na to určených smetných nádob. Tým
pádom musí obec zabezpečiť vývoz na skládku, čo znamená ďalšie výdavky
z rozpočtu. To sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na výške poplatku občana pri
platení za odpad.

Verím, že si týmto uvedomíte potrebu triediť odpad, nielen z finančného
hľadiska. V prípade nejasností ohľadom triedenia, zberu, vývozu odpadu ma
pokojne kontaktujte. Ďakujem za pochopenie.

Starosta obce, Ľuboš Špik

