
obecBělotín

obccně tÁv azní vyh|áškr č. 0lnffil,

o mírtním pophtku ze pnovoz systému shnomežďování, sběnr, přtpravy, třídění,
ryužÍvání a odstraňování komunálnícb odpadů

Zasnrpitelstvo obce Bělotín se na svém zasedání dne |2.|2.200l usnesením č.2 usneslo
vydat na ákladě $ 14 odst. 2 zá,/r;otw č. 565/1990 sb., o místních poplatcíc[ ve zrrění zákona
č,. 320l2N2 Sb., a v souladu s $ 10 písm. d) zilkona č,. |28l2W Sb., o obcich (obecrrí
ď|ze;ni), ve zněď zil/rlotn ě. 3|3|2002 Sb., a $ 84 odst. 2 písm. i) ákona č. 12812000 sb.,
o obcích (obecÍ'í ňízsní),tuto obecně zívazrrcr.lryhlášlcrr:

Čt. t
Úvodní ustanovení

obec Bělotín touto obocně závaznou vyhláškotr zavádi místní poplatek a pÍovoz
systému shromažďovárrí, sbiru, přepraly, tffdění, vyttilválni a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen .poplatek..).')

Čt. z
ohlašovací povinnost

(l) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo árrik poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy tato skutďnost nastala.

(2) v rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, pffjmení, rok narození a
trvďý pobyt. Poplatďlq který je vlastníkem stavby na území obcg ktera slouží nebo je určena
kindividurátní rekreaci, Yníý. není ktnralému pobytu hlášena žádn6 ýúcká osob4 uvede
rovněž číslo popisné rrebo widenční této stavby; pokud stavba není takto ozrračena" uvede
parcelní číslo pozemku, na němž je stavbaumístěna.

čt. r
Sazba poplatku

(1) Saáa poplatlnr činí 250,.Kě a woff ji:

a) čáska 25o,.Kč zapop|atuka a kalendařní rolg a
b) částka 0,.Kč starrovená na ákladě stutďných nákladů obce předchozího roku na sběr a

woz netffděného komunálního odpadu app|atruka a kalendářrrí rok.
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c. 565/1990 Sb., o d*dch pop|lo{cá' vo zaění pozdějích přodPid"
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Čt. +
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31.3. kalendáfuího rol*t a
rolru za 2.pololetí.

l.pololetí a do 3l.8. kalendářního

čt. s
osvobození a úlew

(1) od poplatku se owobozují:

a) vojáci zakladní služby po dobu jejího ýkonu

(2) úeva se poskytuje:

a) vojátum základní služby ve ýši 250,.Kč,

(3) vznik naroku na osvobození je poplatník povinen oznilmit správci poplatku
písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne'kdy nastala skutďnost zakJádajíci niírok na
owobození

Čt. o
Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se aušuje lyhláška é. |l|993 o nakládání s ďpady.

Čl.l
Účinnost

Tato obecně ziyazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem |.|.2a02.
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