UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU POPLATKOVÉ POVINNOSTI OD 1.1.2022

Vyhláška o odpadech – postup pro občany
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce Plešnice,
Tímto letákem bychom chtěli
informovat všechny občany obce
Plešnice ,že od 1.1.2022 vejde v platnost nová obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
která navazuje na nový zákon č. 541/2020 Sb. a novelu zákona
o místních poplatcích č. 565/1990 ve znění zákonů. Zavádíme poplatek
za odkládání kom. odpadu z nemovitosti z objednané kapacity sběrných
prostředků v litrech. Jde spíše o formální věc, pro Vás se princip příliš
nemění. Zachováváme systém známek na popelnice, které jsou dle
četnosti svozu 14ti denní svoz a standardní svoz.
✓

Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových
nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadové
nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je
poplatek vypočten.

✓

Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí
0,50 Kč. Poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti,
která neužívá odpadovou nádobu. Odvádí se poplatek za minimální
základ , kterým je 60l/měsíc.

✓

Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou
nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát 14 dní, zaplatí
780 korun za pololetí.

Aby byly splněny veškeré zákonné povinnosti, je třeba cca do konce
ledna 2022 učinit jistý krok ze strany vás občanů bydlících v obci
Plešnice, aby vám i nadále mohl být svážen odpad:
1. Splnit ohlašovací povinnost vyplněním „Ohlašovacího listu“- tuto
povinnost má každý plátce / poplatník.:
- Fyzická osoba, která bydlí v rodinném domě, bytě
- Fyzická osoba, která vlastní nemovitost, kde nemá bydliště žádná fyzická
osoba - např. majitel rekreačního objektu.

Ohlašovací list může za členy (jednotlivé poplatníky)
jedné
domácnosti vyplnit jeden zletilý člen domácnosti (plátce). V ohlašovacím
listu uvede velikost nádoby a četnost svozu a další údaje potřebné
pro zaevidování. Formulář je přiložen k tomuto letáku a je také zveřejněn
na webu obce www.plesnice.cz. Každý , kdo odevzdá tento ohlašovací list ,
bude mu vydána či vylepena známka na rok 2022. Od 1.dubna musí být
popelnice označeny již známkou roku 2022.
Poplatníkem místního poplatku za odkládání komunálního odpadu
se stávají všichni občané , kteří splňují podmínku že v obci bydlí a dosud
obci Plešnice za odpady neplatili. Tito lidé jsou také povinni
splnit Ohlašovací povinnost, zvolit si typ a velikost nádoby.
Další skupinou plátců jsou vlastníci nemovitostí, kde nemá bydliště žádná
fyzická osoba ( např. chaty a ostatní rekreační objekty) I oni jsou povinni
splnit ohlašovací povinnost a zvolit způsob likvidace odpadu.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Pokud nebude možné od konkrétní nemovitosti svážet odpad,
např. z důvodu nedostupnosti objektu nebo velké vzdálenosti od místa
obvyklého svozu( rekreační chaty mimo zastavěné území obce) je pro tyto
vlastníky stanovena minimální poplatková povinnost 360 Kč. Pro tyto
objekty budou k dispozici kontejnery v areálu hospodářského objektu
č.p.13 dle stanovených pravidlel.
Výpočet : 0,50 Kč ( za 1l) x 60l (min. objem – měsíčně) x 12 ( počet měsíců).

2. Ohlašovací list, který je k tomuto letáku přiložen ,prosím, vyplňte co
nejdříve , nejdéle do 25.1.2022! a přineste v pokladních hodinách na úřad
(PO 7-11.30- 12.30-17,ÚT a ST 8-14) Je také možné formulář přijít vyplnit
přímo na obecní úřad, poslat naskenovaný e-mailem nebo vhodit
do poštovní schránky úřadu. Tento formulář si také můžete stáhnout
na našich webových stránkách www.plesnice.cz (v záložce odpadové
hospodářství).
Pokud máte nějaké nejasnosti ohledně vyplnění formuláře nebo jiné dotazy
týkající se svozu odpadů ,kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel. 377 914 125, nebo emailem: obec.plesnice@worldonline.cz
3. Poučení: Nesplnění Ohlašovací povinnosti je vymahatelné dle §247a
Zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád.

4. Placení poplatku: Poplatek lze od 2.1.2022 hradit celkovou částkou nebo
ve dvou splátkách. Za 1.pol. 2022 se splatností do 31.7.2022, za 2.pol. 2022
se splatností do 15.1.2023 – krajní termín. Po tomto termínu vám v případě
neuhrazení bude zaslán daňový výměr a poplatek bude navýšen o 200 Kč.
KOLIK A JAK PLATIT
Velikost
nádoby

Vývoz standard
(41 svozů ročně)

Vývoz 1x 14 dní
(26 svozů ročně)

110,120 litrů

2460,- Kč

1560,- Kč

240 litrů

4920,- Kč

3120,- Kč

Způsoby placení
A.ÚHRADA V HOTOVOSTI
Poplatek je možno uhradit na obecním úřadě v pokladních hodinách pro
veřejnost v pondělí 7-11.30 a 12.30-17 hodin , úterý a středa 8-14 hod.
B. BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA
Poplatek je možno uhradit též na účet obce č. účtu 32529371/0100
Nutno uvést VARIABILNÍ SYMBOL :
✓ Nemovitost s č.p. - číslo popisné.- první čtyřčíslí roku a následuje číslo
popisné
Příklad: pro č.p. 115 je VS: 2022115
✓ Nemovitost s ev.č. - první číslice je číslo evidenční a následuje čtyřčíslí
roku.
Příklad: pro ev.č. 52 je v.s.: 522022
✓ Podnikatelé s IČ: IČ
✓ Do poznámky napište : ODPADY 1.( 2. ) pol 2022 , JMÉNO
V průběhu roku či na počátku roku dalšího je možné učinit nové
ohlášení poplatníka a změnit objem či četnost svozu, , vždy od nového
čtvrtletí. Poplatek bude následně vypočten jako součet jednotlivých
měsíčních plateb, to platí i v případě odstěhování, prodeje nemovitosti či
nově přistěhovaných během roku.
Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady
Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává
původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti
v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).
Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci
odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou
pro likvidaci odpadu (svozovou společností).

Žádný podnikatel by neměl ukládat odpady ze své výdělečné činnosti
do nádob, které jsou určeny pro občany městyse (barevné nádoby
na separovaný odpad, popelnice na komunální odpad, sběrný dvůr
apod.) bez smluvního vztahu s obcí.
Obec má povinnost provádět kontrolu dodržování povinností vyplývající
ze zákona o odpadech (zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu
se zákonem o odpadech).

