ZMĚNA UKLÁDÁNÍ ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE V LANŽHOTĚ OD 1. 3. 2019
UPOZORNĚNÍ!
Z důvodu změny odbytových podmínek bude stavební suť přijímána do sběrného
dvora pouze v maximálním množství jednoho přívěsného vozíku za osobní vozidlo.
Větší množství tak nebude sběrný dvůr přijímat. Odvoz demoličního odpadu a
většího množství suti je nutno si domluvit s firmou, která provádí odvoz, např. AVE
Břeclav a.s., Hantály a.s., D. Hodonský, Maška Tvrdonice atd.
Upozorňujeme na zákaz ukládat odpad mimo sběrný dvůr!

Z důvodu změny podmínek likvidace odpadů došlo k úpravě sazebníku úhrad za
uložení na Sběrném dvoře Lanžhot.

Pravidla ukládání tříděného odpadu a sazebník úhrad za jeho uložení
na Sběrném dvoře v Lanžhotě od 1. 3. 2019
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany města Lanžhota, kteří mají uhrazen místní
poplatek za odpad. Neslouží pro podnikající právnické a fyzické osoby. Při příjmu
pracovníkem obsluhy sběrného dvora bude provedena vizuální kontrola odpadu, určí se druh
odpadu a množství.
Sběrný dvůr je místem zpětného odběru, nejsou přijímány uhynulá zvířata ani jejich části.
Tříděný odpad, který je ukládán zdarma:











papír (čistý papír, karton, lepenka, noviny, časopisy, obálky, sešity)
nápojové kartony (obaly od džusů, smetany, mléka, omáček)
plast (PET lahve, sáčky, fólie, polystyren, plastové nádoby, kelímky, krabičky, výrobky
z plastů)
sklo (skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo)
železný šrot
kovové obaly od potravin
potravinářský olej a tuk
nebezpečné odpady (barvy, laky, zářivky, baterie)
elektroodpad (pračky, televizory apod.)
bioodpad (tráva, listí, drobné větve)

Odpady zpoplatněné:
lakované rámy oken a dveří, nábytek, koberce, matrace (1 postel)

20 Kč/ks

větší kusy (např. sedací souprava)

40 Kč/ks

odpad s obsahem azbestu

1.000 Kč/t

pneumatiky do velikosti R21 (avie)

10 Kč/ks

Stavební suť TŘÍDĚNÁ:
stavební kolečka

ruční dvoukolák (kára)

vozík za osobní auto

1. kolečko/den

zdarma

každé další kolečko/den

10 Kč

1. kára/den

zdarma

každá další kára/den

20 Kč

střední (300 kg)

150 Kč

větší (do 500 kg)

200 Kč

Větší množství nebude přijímáno!

