Formulář č. 1 pro osoby s trvalým pobytem

Plnění ohlašovací povinnosti
podle Obecně závazné vyhlášky městyse Senomaty č. 2/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
1. část:

Poplatníci / plátce

Pro poplatníky s trvalým pobytem na adrese trvalého pobytu:
Ulice /místní část
Čp/če
Poplatník:
Poř. č. Jméno

Příjmení

Datum narození

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plátcem poplatku je
Jméno

2. část

Příjmení

Číslo bankovního účtu plátce

Výpočet poplatku na rok:

podle vyhrazené kapacity pro výše uvedenou domácnost:
popelnice 120 l
Počet vývozů V litrech
Četnost vývozu
Částka poplatku

Zvolená
varianta

za kal. rok

Každý týden
(zelená)
Kombinovaný* (červená)
1 x za 14 dní
(žlutá)
1 x za měsíc
(modrá)

52 vývozů
40 vývozů
26 vývozů
12 vývozů

6 240
4 800
3 120
1 440

X 0,60 Kč
X 0,60 Kč
X 0,60 Kč
X 0,60 Kč

3 744,-2 880,-1 872,-864,--

*říjen – duben vývoz každý týden, květen – září vývoz 1 x za 14 dní

Počet
Jednor. známka (bílý proužek)

1 vývoz

120

X 0,60 Kč

72,--
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3.

Úhrada poplatku

Úhrada poplatku bude provedena na základě platebních informací o
způsobu úhrady poplatku za odpady, které plátce obdrží zároveň s novou
známkou na popelnici, příp. novými známkami na rok 2022. Poplatník se může
rozhodnout zda poplatek zaplatí celý v plné výši, nebo zda úhradu rozdělí a
úhradu provede ve dvou splátkách.
Vyznačte zvolenou variantu:
Zvolená varianta
splatnost
*
Plná výše poplatku
do 15. 01. 2023
**
1. pololetí / 2. pololetí

do 15. 07. 2022 / do15. 01.2023

* celá částka vypočteného poplatku
** ½ částky vypočteného poplatku

4.

Informace o likvidaci biologicky rozložitelného odpadu

Požaduji likvidaci biologicky rozložitelného odpadu z vlastní 240 l nádoby
ve vegetačním období
Ano*

Ne*

*zakroužkujte zvolenou variantu

V Senomatech

dne

Podpis plátce poplatku
Kontaktní telefon:

e-mail:
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