OBECNĚ Z^V AZN
č. 1/2018
^VYHLÁŠKA

MĚSTYSE LIBLÍN

o poplatku za komunální odpad

lastupitelstvo mčstyse l,iblín se na s\,ém zirsedluri dne ]4. 12,2018 usnesenin č.2018-53
usneslo vydat, dle § l7a, odst. 1 zákona č, 185/2001 Sb.. o odpadech, r,e znění pozdčjších
předpisu avsouladu s ustanovením §10, pisn. d). §35 a
§8,1. odst,2, písm, h), zá-kona
č, 128/2000 Sb.. o obcích (obccní iízení),ve zIrěni pozclějších přcdpisů. tuto obegně závaznou
vyhlášku (dále jen,.vyhlášku").

l

čt.
uvodni ustanovení
1) Tato

obecně závazná \,Thláška (dále jen ,,vyhláška..) stanoví poplatek za komunální
odpad, kter]i vzniká na územíměstyse Liblín,

c|.2

Správa poplatku
]) Správu popla&u vykoná!á mčstys Liblírr. Při správě poplatku za konrunální odpad se
postupuje podlc daňového iádu (zák, č.280/2009 Sb,).

přijejížčinnosti vzniká konlunální odpad, Plátcenr
poplatku je vlastník neinovitosti, kde vzniká konrrná]ní odpad. Jde-li o budovu, vc které
vznikb společenst\,í vlasn ků .jcdnotek podle Zvláštního Zi*ona. ie p]átcen toto
společenství, Plátce poplatek rozúčtujena jednotlivé poplatníky,

2) Poplatníkern je každá fyzickri osoba.

čt, s
sazba poplatku
1,)

Sa7ba poplatku se stanovi na základč piedpokllrclaných oprávnčných nákladů obce
vyplývajícíoh z ležimu nakládání s kontunálním odpaden lozvržených na jcdnotlivé
poplatniky podle počtu a objemu nildob rrr.čených k odkládání odpadů připaclajicich
naiednotlivó nemovitosti ncbo podle počttl uživatelůbytů a s ohledcm na úroveň tiídění
tohoto odpadtl.

2) Sazba poplatku stanovená podlc velikosti objelnu a iiekvcncc odvozu sbčrných nádob.]c
uvedena v přiloze č, 1 tóto vyhlášky.

l

čt,
splatnost poplatku
]) Poplatekjc splatný do 31, 1, piislušnélrokalendářniho roku.

čt. s

zrušujíustanovení
1)

Touto vyhláškou sc zr.ušuje

vyl

áška č. ,1/2014 ze ctnc 1, 4, 2018.

d.a

Účinnost vyhlášky
1,)

'l'ato obecně Závazná
vyhláška nabývá účinnostidnem

o2-,
ar4

v

-

Vyvěšeno na uřední desce dne: 15, 12. 2018
Vyvěšeno na elektronické uředni desce dne: 15. ]2. 2018
Sejmuto z úřední desky dne;
Sejmuto z elektronické úředni desky dne:

1. 2019,

,//

, ,l /

2LZ.-, Pavlina stěpánková
místostarostka

l,

Uú/

ffir

L.lák""á Dr9
§tarostka

Příloha č

1

sazba poplatku za komunátní odpad

(ročnípoplatek)
odpadni nádoby o objemu 1 l0 nebo 120 litru (popelnice):

Ročnípoplatek

I'opis

2 6,10,-

Kč 52 svozů / rok tj, l

2 200,-

Kč

l 430,- Kč

4l
av

x týdně

svozů / rok tj. v lctnín období lx za 2 týdny
Zimnim obdobi 1x týdně

26 svozťl / rok tj.

lok

lxZa l4dnůceloročně

880,-

Kč

385,_

Poplatník obdr,ží5 ks znánck na ieanoUr,-i, oau,tz smesneho
Kč odpadu z odpadních nádob o objemu 1 l0 rrebo i20 1itrů, Nádoby sc

12 svozů /

tj. lx měsíčně

umisťuji na n'rísta určená svozovou l'innou (k doptáni na Ol'J).

PF] pytel o

objemu ] 20 ]itrů:

Ročnípoplatek

Popis

Poplatník obdrží5 ks plast()vých pytiů označených logem fitmy
Zaíišt'ující
]ikvidaci odpadu, Starroviště plo odstranění pytlŮ sc
snčsným odpadenr.jc vobdobí od 1, 6, do 3i. lo, u ČoV v Liblině,
a to do kontejncťu,

kterýie Zde unlistěn,

