Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

Prohlášení poplatníka k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
variabilní symbol: (vyplní MěÚ Krásná Lípa)
1. NEMOVITOST: (kde je tvořen komunální odpad)

0 3 8 4

číslo poplatníka:

Město: KRÁSNÁ LÍPA
Ulice/část města:

Č. popisné/evidenční:

Č. orientační:

2. POPLATNÍK:
Prohlašuji, že prostřednictvím níže uvedeného společného zástupce, vlastníka či správce nemovitosti (bod 3) budu platit místní poplatek (podpis v tabulce):
Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: obec, část obce, ulice, č.popisné,
č.orient. (nevyplňuje se, pokud je shodná s adresou
tvorby odpadu)

Datum
změny

Kód
změny

Podpis:

3. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE, VLASTNÍK ČI SPRÁVCE NEMOVITOSTI:
Příjmení, jméno:
Kontakt (telefon, e-mail):

Podpis:

Předpokládaný způsob úhrady
Četnost platby
Kódy změn:
O – odhlášení, úmrtí

bankovním převodem, č.ú.:
ročně - do 31.03.

P – přihlášení, narození

V Krásné Lípě, dne: ..................................
(vyplní Městský úřad Krásná Lípa)

převodem SIPO, č.
pololetně - do 30.06. a 31.12.

N – zdravotnické zařízení (DPS)

C – mimo město

hotově v pokladně MěÚ
měsíčně - vždy k poslednímu dni měsíce
V - věznice

S - studující

J – jiné:

Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

Pokyny k vyplnění prohlášení poplatníka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města
Prohlášení je k dispozici na odboru výstavby, investic a životního prostředí Městského úřadu Krásná Lípa.
K bodu 1 - vyplňte celou adresu místa, kde komunální odpad tvoříte. Pokud je tato adresa jiná než místo trvalého pobytu, vyplňte i adresu v bodě 2.
K bodu 2 - pokud žijete na společné adrese s dalšími osobami (např. rodina), můžete vyplnit toto prohlášení dohromady. Každý poplatník se podepisuje sám za sebe. Za
děti vyplňuje a podepisuje prohlášení jejich zákonný zástupce, za osoby nesvéprávné podepisuje prohlášení jejich opatrovník.
K bodu 3 - zde uvedete svého společného zástupce, vlastníka nemovitosti či správce nemovitosti prostřednictvím, kterého budete platit poplatek. Společný zástupce,
vlastník nemovitosti či správce nemovitosti může být někdo z poplatníků, nebo majitel nemovitosti (například u rodinného domu). V tom případě bude uveden v kolonce 2
i v kolonce 3.
Kódy změn O, P, N, C, V, S, J:
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, správci poplatku, kterým je Městský
úřad Krásná Lípa. (Nejčastějším případem bude skutečnost, kdy poplatník změní své bydliště: O - odhlášení, úmrtí, P - přihlášení, narození)
Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích (na dobu trvání důvodu osvobození):
N – poplatníci pobývající déle než 3 po sobě jdoucí měsíce ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb - (nutno doložit potvrzením)
C – poplatníci pobývající nejméně 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území města - (nutno doložit potvrzením, např. platba za odpady v jiném městě)
V – poplatníci pobývající ve věznici (ve vazbě nebo při výkonu trestu odnětí svobody) - (nutno doložit potvrzením)
S – poplatníci studující na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole a zároveň se zdržující v místě takového studia - (nutno doložit potvrzením)
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedené v žádosti uvedl/a pravdivě.
Prohlašuji, že souhlasím (ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů) se zpracováním a užitím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa, datum narození/rodné číslo) za účelem
rozhodování ve věci místního poplatku, a výslovně souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny a zveřejněny v navazujících dokumentech
vyhotovovaných v dané věci (např. platební výměr). K užití uvedených údajů shora uvedeným způsobem nestanovuji jakékoli další podmínky.

_____________________
podpis

