Ako ďalej s odpadmi v meste?
Vývoj civilizácie a zvyšovanie životnej úrovne človeka prináša so sebou aj
negatívne javy. Jedným z nich je aj vytváranie odpadov, ktoré vznikajú pri každej
činnosti človeka. Pre usmerňovanie činnosti pri nakladaní s nimi prijala NR SR
zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a mesto na základe tohoto zákona vydalo VZN o
zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu. Týmto nariadením
sa určujú podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov (s účinnosťou od
1.1.2003), o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta
určené na ukladanie a zneškodňovanie týchto odpadov. Za komunálne odpady sa
považujú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti
v domácnostiach a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti
podnikateľov a firiem. Za komunálne odpady sa považujú tiež odpady vznikajúce pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta ako aj pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. Rovnako k nim patria aj drobné
stavebné odpady vznikajúce pri drobnej stavebnej činnosti vykonávanej vlastníkom,
resp. nájomcom bytu (napr. osekané omietky, obklady, dlaždice, parkety a pod.), ak
túto činnosť vykonáva svojpomocne, nie stavebnou firmou. Nariadenie sa
nevzťahuje na nakladanie s odpadovými vodami, zvláštnymi vodami, na ukladanie
odpadov na odkaliská, kal zo septikov a odpad z čistenia kanalizácie. Tieto odpady
musia byť likvidované cez odbornú organizáciu, ktorú si pôvodca takýchto odpadov
objedná (napr. VVaK …). Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká, t.z.
každý obyvateľ a návštevník mesta. Pri nakladaní s odpadom sa zakazuje uložiť
alebo ponechať ho na inom, ako na to určenom mieste,zneškodňovať ho vypúšťaním
a vhadzovaním do vodného koryta (potôčika, potoka,rieky) a vyberať odpady zo
zberných smetných nádob.
Medzi základné povinnosi občana mesta pri nakladaní s odpadom je aby
bol zapojený do systému zberu zavedeného na území mesta, zbierať osobitne
nebezpečné odpady (napr.autobatérie, riedidlá, motorové oleje a pod), mať nádobu
určenú pre zber odpadu, nádobu nepreplňovať a tým neznečisťovať okolie, upraviť
miesto pre nádobu na zber odpadu tak, aby bolo možné nádobu bez ťažkostí
vyprázdňovať organizáciou určenou na túto činnosť, miesta svojvoľne a zbytočne
nemeniť. Tieto povinnosti vykonáva občan sám, alebo prostredníctvom organizácie
poverenej správou bytu.
Na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov je v meste určená
organizácia. Medzi jej základné povinnosti patrí vyvážanie odpadu podľa
harmonogramu schváleného mestom, pritom 110 l nádoby (KUKA) minimálne 1x
do týždňa, 1100 l kontajnery pri bytových domoch (bytovkách) min. 2x do týždňa.
Pre zber objemných odpadov, napr. škatúľ, starého nábytku a iných podobných, už
nepotrebných vecí z domácností 2x do roka umiestniť veľkoobjemové kontajnery.
Miesta uloženia oznámiť prostredníctvom miestnej tlače, BTV a pod. Pri vynechaní
zberu náhradný zabezpečiť do 48 hodín. Odpratávať sneh z prístupu k nádobám
určeným na zber odpadov, odpratať znečistenie priestoru vzniknuté po prísune
nádoby k zberovému vozidlu.
Za činnosti spojené so zberom a likvidáciou odpadov bude platiť občan
mesta poplatok, ktorého výšku určí Mestské zastupiteľstvo v Bardejove. Finančné
prostriedky získané z poplatku musia byť použité len na činnosti spojené so zberom
a likvidáciou odpadov.
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