Přihláška k účasti v programu Inteligentní systém nakládání s odpady

Pomozte nám v Mikulově vytvořit inteligentní systém nakládání s odpadem
Cíl programu: Minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a
tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz.

Základ programu: Princip dobrovolnosti: Nikdo nebude nucen se účastnit, občané se sami na základě vlastního přihlášení do systému stanou
participanty programu.

Způsob realizace: Ve vilové a venkovské zástavbě, popřípadě v bytových domech obdrží občané zdarma čipem označené nádoby na plast a
papír o objemu 240l, které budou jednou měsíčně vyváženy.
V sídlištní zástavbě si budou moci občané vyzvednout při platbě odpadu sadu pytlů na papír a plast a k tomu sadu samolepek s čárovým kódem
obsahujícím identifikaci jejich stanoviště.

Harmonogram svozu bude zveřejněn v „odpadovém kalendáři“, který vydá STKO a který občané obdrží do schránek. Dále bude zveřejněn
na webových stránkách města a společnosti STKO.

Výhody pro zapojené domácnosti: Možnost snížit výši svého poplatku za odpady. Získání nádoby na DRUSUR (druhotné suroviny)
zdarma. V případě, že např.pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může místo současných 2.500Kč, zaplatit třeba i jen polovinu.

Princip fungování systému: Hodnocení dle výsypu nádoby opatřené unikátním identifikačním číslem. Obdoba může platit pro plastové
pytle s druhotnými surovinami. Na základě těchto dat může občan získat prémii za nadprůměrné množství vytříděných plastů (25% odměny),
papíru (25% odměny), bioodpadu (15% odměny) a za podrůměrné množství vyhozeného směsného komunálního odpadu (35% odměny).

Přihláška k účasti v programu Inteligentní systém nakládání s odpady

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Číslo čárového kódu na sběrné nádobě na směsný odpad
Číslo čárového kódu na další sběrné nádobě (je-li)
Číslo čárového kódu na další sběrné nádobě (je-li)
Mám zájem o nádoby na plast o objemu 240 l (vyplňte počet ks)
Mám zájem o nádoby na papír o objemu 240 l (vyplňte počet ks)
Mám zájem o nádoby na bioodpad o objemu 120 l (vyplňte počet ks)
Již mám nádoby na bioodpad (vyplňte počet ks)
Mám zájem o třídění papírů a plastů do plastových pytlů opatřených kódem (ano/ne)
Mám zájem o třídění kovů do průhledných plastových pytlů (ano/ne)*
Mám zájem o rozmístění kontejnerů na textil na stávající sběrná místa (ano/ne)**
Mám připomínky k návrhu systému:

Mám připomínky k fungování stávajícího systému:

* Kovy z průhledných plastových pytlů by se svážely jednou měsíčně ve stejný den s nádobami na plast a papír
** Sběr textilu by probíhal stejným způsobem jako dosavadní sběr papíru a plastů

podpis

