Informace o cenách a evidenci na skládce Radim pro rok 2022.
Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás informovali o změnách, které nás čekají v roce 2022
s ohledem na nový zákon (541/2020) o odpadech.
Nový zákon zásadně mění výši všech zákonných poplatků a způsob evidence.
Dle nového zákona se navyšuje základní poplatek pro všechny původce odpadů (právnické, fyzické
osoby, obce a města) všech katalogových čísel.
Současně je také navýšen rekultivační poplatek pro všechny původce odpadů (právnické, fyzické
osoby, ale i obce a města).
Obce a města mohou u určených odpadů (200301- směsný komunální odpad, 200302 – odpad
z tržišť, 200303 – uliční smetky a 200307 – objemný odpad) uplatňovat slevu na základní poplatek (ve
výši 300,- Kč / tuna) po dobu kdy budou plnit zákonem stanovený limit produkce odpadů pro rok
2022.
Tato výše produkce odpadu je stanovena pro rok 2022 na 190 kg / občan / rok. Rozhodný počet
obyvatel je dle evidence k 1.1.2021.
Po překročení tohoto limitu bude obcím a městům účtován základní poplatek v plné výši: 900,- Kč/
tuna z určených odpadů.
Níže jsou stanoveny ceny pro rok 2022. Dle nového zákona se budou každý rok měnit výše základního
poplatku i stanovený limit produkce odpadů na občana.
Ceny pro fyzické a právnické osoby na všechny druhy odpadů povolených přijímat do zařízení:
Zvýhodněná cena

1.910,- Kč / tuna

Ceníková cena

1.960,- Kč / tuna

Ceny pro obce a města:
Zvýhodněné ceny:
odpady kód 200301, 200302, 200303 a 200307 při žádosti o slevu

1.485,- Kč / tuna

odpady ostatní, odpady bez žádosti o slevu a odpady po překročení stanoveného limitu na občana
1.885,- Kč / tuna
Ceníkové ceny:
odpady kód 200301, 200302, 200303 a 200307 při žádosti o slevu
1.535,- Kč / tuna
odpady ostatní, odpady bez žádosti o slevu a odpady po překročení stanoveného limitu na občana
1.935,- Kč / tuna
Ceny jsou bez DPH. V cenách je zahrnut poplatek za ukládání odpadu na skládku.
Evidence pro rok 2022.
Obce a města při příjezdu na skládku, pokud budou požadovat zákonem stanovenou slevu (na
uvedené odpady ), musí předložit žádost o její uplatnění do vyčerpání limitu. Po vyčerpání (i
v průběhu měsíce), tato sleva již nebude možná čerpat. V případě, že obec nebo město pověří touto
činností svozovou firmu nebo dopravce, je tento povinen předkládat doklady za uvedený subjekt.

