
KoliK 
ušetříte

– úleva 
z místního 
poplatku –  

za každý 
započtený 
kilogram

tříděním si můžete  snížit 
poplatek za odpady

kdo se může zapojit – všichni občané Turnova, kteří 
mají řádně a ve stanovaném termínu zaplaceny poplatky za 
odpady a nemají žádný dluh vůči městu (poplatky, pokuty apod.).

jak se zapojit – zaregistrovat se u MěÚ Turnov, odboru 
životního prostředí, tam vyzvednout barevné pytle a samolepky 
s čárovými kódy na sbírané komodity – papír, plast, nápojový 
karton a směsné kovy.

Co je třeba udělat – třídit odpady do jednotlivých 
pytlů – modrý na papír, žlutý na plasty, oranžový na nápojové 
kartony a šedý na směsné kovy. Pytle po naplnění daným 
druhem odpadu zavážete, aby při manipulaci s nimi nedocházelo 
k vysypání odpadů. Pytel označíte svým čárovým kódem pro 
daný druh odpadu. Pytle je možné odevzdat v provozní době 
na sběrném dvoře na Vesecku nebo připravit k odvozu na místa 
určená odborem životního prostředí podle harmonogramu.

další podrobnosti a podmínky
  U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom plastovém pytli cca 10 kg.

   Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr Vesecko, může být v pytli nebo také jen svázán a rovněž viditelně označen čárovým 
kódem.

   Svoz pytlů probíhá první středu v měsíci od 6:00 hodin. pytle připravte na svozové místo ne dříve, než od úterý 
odpoledne před první středou v měsíci až do první středy v měsíci do 6:00 hodin ráno.

   Pokud by byl pytel připraven k odvozu mimo stanovený termín, nebude započten do úlevy. 

  Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do úlevy.

plasty

1,50 Kč

papír

0,50 Kč

směsné 
kovy

1,50 Kč

nápojové 
kartóny

1,50 Kč



Harmonogram poskytování úlev:
1. 1. 2014 – 31. 10. 2014 – vytříděné odpady se budou v tomto časovém 
intervalu sčítat a následně při platbě za rok 2015 budou uplatněny úlevy 
z poplatku za odpady (platby od 1. 1. 2015).
Následně pak vždy od 1. listopadu do 31. října dalšího roku budou evidovány 
vytříděné odpady a úleva bude poskytnuta v platbě na další kalendářní rok 
(např. 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015 – úleva z platby za rok 2016).

V případě dotazů můžete kontaktovat odbor životního prostředí – ing. sedláková, pí. košková  
tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz; r.koskova@mu.turnov.cz

místa svozu pytlovéHo sběru tříděnýCH odpadů (od počátku roku 2014)
SVoz PyTlů bude ProbíhaT:
- od domů (z míst, kde jsou umísťovány nádoby na směsný komunální odpad)
-  výjimku tvoří pouze lokality velmi těžko dostupné pro svozovou techniku a domy 

nacházející se osamoceně mimo běžnou svozovou trasu

Harmonogram svozů pytlů pro rok 2014:

2. 1.
čtvrtek 

5. 2. 5. 3. 2. 4. 7. 5. 4. 6.

2. 7. 6. 8. 3. 9. 1. 10. 5. 11.* 3. 12.*

* svozy v listopadu a prosinci budou započteny do úlevy na rok 2016

   Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu - poplatek je splatný ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, 
a to do 31. března příslušného kalendářního roku.

   sleva za vytříděné odpady se posKytuje pouze do výše 50% sazby poplatKové povinnosti stanovené 
poplatníKovi. Pro poplatníky bez ostatních úlev se poskytuje úleva za tříděné odpady do maximální výše 330,- Kč. Poplatníci, kteří 
již mají jinou úlevu z  poplatku za odpady, mohou dosáhnout úlevy za tříděné odpady maximálně do výše poloviny sazby poplatku 
-  např. pan Novotný, kterému je 76 let má v současnosti úlevu z poplatku 50 %. Výše jeho platby je nyní 330,- Kč. Pokud se zapojí do 
motivačního systému třídění odpadů, může dosáhnout další úlevy za vytříděné odpady nejvýše 165,- Kč. Pokud výše úlevy přesáhne 50% 
sazby poplatkové povinnosti, nebude možné si tuto hodnotu převést do dalšího období. Zapojení občané mohou sledovat výši úlevy na 
webových stránkách města www.turnov.cz nebo se informovat na odboru životního prostředí a pak mohou včas zaregistrovat dalšího 
člena domácnosti do třídění odpadů a další úlevu čerpat na něj. V případě dotazů v průběhu roku se mohou občané obracet na odbor 
životního prostředí. Přesnou výši poplatku po započítání úlevy bude možné ověřit telefonicky nebo e-mailem na finančním odboru vždy 
od 1. ledna následujícího roku.

   Ze zkušeností v ostatních městech žádáme všechny, kteří se zapojí do tohoto systému, aby z důvodu povětrnostních podmínek přelepovali 
čárový kód průhlednou lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení čárového kódu nebo zničení při svozu. 
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