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Svoz komunálních odpadů od občanů od 1. 4. 2022
 Od 1. dubna 2022 zahájí svoz komunálních odpadů od občanů nová společnost EKO
Jilemnicko, s. r. o. (společnost Svazku měst a obcí Jilemnicko). Tato změna se týká pouze
občanů - poplatníků místního poplatku z odpadu. Netýká se podnikajících fyzických osob
a právnických osob.

 Od 14. 3. do 30. 6. 2022 bude probíhat postupné přelepování a čipování plastových nádob
(vlastních i pronajatých). Pronajaté nádoby se nemění, do svého vlastnictví je převzala
spol. EKO Jilemnicko.
 Od 14. 3. do 31. 12. 2022 bude probíhat postupná výměna kovových nádob
za plastové opatřené čipem a logem EKO Jilemnicko. Od 1. 1. 2023 nebudou kovové
popelnice sváženy.
 V případě poškození vaší soukromé nádoby, která již byla očipována a označena, obdržíte
náhradou novou do pronájmu (nájemné hradí město).
 Do oběhu přišly nové svozové pytle s logem EKO Jilemnicko, staré pytle s logem Marius
Pedersen nebo Severočeské komunální služby nevyhazujte, budou po přechodnou dobu
rovněž sváženy (nejdéle však do 31. 12. 2022).
 Svozovým dnem pro Rokytnici nad Jizerou bude od dubna 2022 pouze ÚTERÝ (dosud to
bylo pondělí a úterý, všechny pondělní svozy se od dubna přesunou na úterý).
 Prosíme všechny poplatníky, od kterých je odpad svážen z nádob, aby do konce března
2022 označili lihovým fixem svoji svozovou nádobu (na samolepku svozové firmy) číslem
popisným své nemovitosti a příjmením. Důvodem je zlepšení evidence a zejména rychlejší
identifikace při přelepování nádob.
 Sledujte informační kanály města (webové stránky, e-mailing, facebook), kde budete
u příležitosti vybraného pravidelného svozu vyzváni k ponechání nádoby na vývozním
místě až do doby, kdy bude opatřena novou samolepkou. Přelepování a čipování bude
probíhat ve spolupráci pracovníků EKO a města.
 Tato změna se týká fyzických osob s trvalým pobytem v obci a vlastníků nemovitostí
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Podnikajícím fyzickým
osobám a právnickým osobám zůstávají v platnosti jejich soukromé smlouvy uzavřené
např. se spol. Severočeské komunální služby, s.r.o. Povinnosti podnikatelů jsou jasně
vymezeny zákonem o odpadech.

