Město Rychnov u Jbc.nad Nisou

Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad
1) NEMOVITOST (kde je tvořen komunální odpad):
Část obce :
Č. popisné/evidenční: Č. orientační:

Rychnov u Jbc.
Ulice :

2) POPLATNÍK:
Prohlašuji, že prostřednictvím níže uvedeného plátce (bod 3 ) budu platit poplatek za komunální odpad (podpis v
tabulce):

Příjmení, jméno:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu, část Čís Datum Kód Podpis:
obce,č. popisné, ulice, č.
lo změny: změny
orient, (nevyplňuje se, pokud je shodná s byt
adresou tvorby odpadu):
u:

3) ÚDAJE O SPOLEČNÉM ZÁSTUPCI nebo VLASTNÍKOVI nebo SPRÁVCI NEMOVITOSTI:
Příjmení, jméno:

Kódy změn:
Oodhlášen
(a)

P-

Npřihlášen (a) zdravotnické
nebo sociální
zařízení

V ...................................

C - cizina

V - věznice Pn - trvale,

A - armáda

I - internát

hlášen, bydlící
jinde

dne ..................................

Prosím vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem

Město Rychnov u Jbc.,Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou
388006, e-mail: murychnov@volny.cz

Pokyny k vyplnění prohlášení p o p l a t n í k a poplatku za komunální odpad

Prohlášení, prosíme, vyplňte na stroji či hůlkovým písmem. Prohlášení je k dispozici na MěÚ nebo na
požádání možno zaslat e-mailem. Vyplněné prohlášení však nelze zasílat e-mailem k evidenci, neboť musí
být poplatníkem podepsáno.
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 .
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 vypíšete svého společného zástupce nebo vlastníka či správce nemovitosti
prostřednictvím něhož budete platit poplatek. Společným zástupcem je někdo z poplatníků, pokud je
majitelem nemovitosti či nájemcem obecního bytu (například u rodinného domku, otec rodiny). V tom
případě bude uveden i v bodu 2 (poplatník) . Vlastníkem je osoba zapsaná v katastru nemovitostí, správce
nemovitosti například bytové družstvo či realitní kancelář.
Kódy změn O, P, N, C, V, A, J, I, Pn
Pokud nastala změna skutečností uvedených v prohlášení poplatníka, je každý poplatník povinen toto
oznámit do 30 dnů správci poplatku. (Nejčastějším případem bude skutečnost, kdy poplatník změní své
bydliště : O - odhlášení, úmrtí, P - přihlášení, narození)
Poplatek neplatí, nebo mají snížen:
N - občané dlouhodobě umístění ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení (nutno doložit potvrzením)
C - občané zdržující se trvale mimo ČR (nutno doložit potvrzením, např. čestné prohlášení)
V - občané ve věznici (nutno doložit potvrzením)
I - občané studující a bydlící na internátě nabo na koleji
Pn - občané trvale přihlášení, dlouhodobě bydlící mimo území města ( nutno doložit potvrzením - čestné
prohlášení a potvrzení o platbě za komunální odpad ze svého současného bydliště)

