Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a odpady

Základním právním předpisem upravujícím nakládání s odpady je zákon o odpadech
(č. 541/2020 Sb), který označuje právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání
jako původce odpadů a klade na ně celou řadu povinností.
K těm nejzákladnější patří: předcházení vzniku odpadů, vedení průběžné evidence o odpadech
a způsobech nakládání s nimi, ověřování jejich nebezpečných vlastností, zabezpečení před
nežádoucím znehodnocením nebo únikem, jejich předání pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí a mnoho dalších.
Ze zákona o odpadech vyplývá, že “podnikatel“ je povinen zajistit, aby s veškerými odpady,
které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími, bylo nakládáno
zákonem stanoveným způsobem. Musí tedy zajistit oddělené shromažďování odpadu
v nádobách k tomu určených a následné předání specializovanému subjektu, který má
krajským úřadem udělen souhlas k provozování a to samozřejmě za úplatu.
Jakýkoli podnikatelský subjekt, pokud chce využít pro uložení odpadu ze své
podnikatelské činnosti veřejné kontejnery obce určené pro obyvatele, nebo chce-li
zajistit pravidelný vývoz popelnice z živnostenské provozovny, musí mít s obcí
uzavřenou smlouvu, na základě které může za paušální úhradu tyto služby využívat. V
opačném případě porušuje zákon o odpadech a vystavuje se finančním sankcím jak
ze strany České inspekce životního prostředí, tak ze strany obce.
Obecní úřad může uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu
do výše 1 000 000 Kč (§118 zákona o odpadech), nemá-li zajištěno využití nebo odstraňování
odpadů v souladu se zákonem o odpadech a využívá-li systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí.
Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit
pokutu až do výše 10 000 000 Kč za různá porušení povinností vyplývajících ze zákona o
odpadech (§118 zákona o odpadech).
K uzavírání písemných smluv a vybírání poplatku za svoz a zneškodnění odpadu podobného
komunálnímu je na základě smlouvy s Obcí Lužice ze dne 23. 3. 2015 oprávněna společnost
LUTES s.r.o.
O možnosti uzavření písemné smlouvy mezi fyzickými osobami oprávněnými k podnikání
nebo právnickými osobami a obcí Lužice o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem, se můžete informovat na tel. 511 117 828.
LUTES s.r.o.

