Obec Pulečný
Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Ohlášení k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci oznamuji1
vznik

změnu

zánik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku

Plátce poplatku (fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci)
Jméno a příjmení
vlastník nemovité věci /
společenství vlastníků

Datum narození
č. popisné

Adresa nemovitosti

Počet osob

Č. evidenční (rekreační objekt)

trvale v nemovitosti
přihlášených

č. parcelní (pokud není přiděleno č. p.)
Druh nemovité věci

Rodinný dům

Bytový dům

Rekreační objekt

Bytová jednotka

e-mail2

Telefon2

Adresa pro doručování při
správě místního poplatku
(pokud se liší od adresy
nemovitosti)
Objem sběrných nádob

Počet sběrných nádob

(pokud si nejste jisti sazbou,
vyplňte zvolenou velikost
popelnice – 60 l, 80 l, 120 l…)

(pokud budete potřebovat
více popelnic, vyplňte počet
kusů)

1

Označte vaši volbu
Telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem. Na e-mail mohou být např. zasílány platební
údaje, upozornění na blížící se splatnost poplatku, upozornění na daňový nedoplatek a jiné informace vztahující se k místnímu
poplatku.
2

Objednávám tuto kapacitu popelnice (objednaná
kapacita musí splňovat OZV č. 3/2021, tj. musí být vyšší
nebo rovna stanovené minimální kapacity, vyberte
K1 – K8)

sazba

Datum:

K…….

za

..………. Kč

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s Nařízením (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve
veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání
poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení
poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem
skartačního řízení. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku.

Podpis oprávněné osoby (plátce):

