Poplatek za komunální odpad 2020
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad,
který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Loštice č. 5/2019 a to do
30. dubna 2020. Do tohoto termínu musí splnit svou poplatkovou povinnost všichni
občané s trvalým pobytem v Lošticích (za děti jejich rodiče), dále cizinci s povolením k
trvalému pobytu ve správním obvodu města a vlastníci stavby určené k individuální
rekreaci, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Loštice.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu či úmrtí) je nutné nahlásit
pracovnici ŽP na MěÚ Loštice – kancelář č. 9, první poschodí.
Sazba poplatku podle obecně závazné vyhlášky činí pro rok 2020:

560 Kč/osobu/rok.
Poplatek bude vybírán jednou splátkou
1) v hotovosti v pokladně MěÚ Loštice do konce měsíce dubna
2020, pouze v úředních dnech, tj. pondělí a středa.
2) možnost úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet
města Loštice – číslo účtu: 1905685379/0800 s uvedením
variabilního symbolu, který bude přidělen na základě
telefonické domluvy s referentem ŽP, tel. číslo: 583 401 807
3) Variabilní symbol přidělený každému poplatníkovi zůstává
stále stejný pro všechny následující roky. Přidělený variabilní
symbol poplatníka je možné také zjistit po přihlášení se do
webové aplikace PORTÁL OBČANA na www.mu-lostice.cz
Poplatek platí i poplatníci, kteří mají pobyt na úřední adrese, tj. náměstí Míru 66/1,
Loštice.
Upozorňujeme občany, že složenky k místnímu poplatku za komunální odpad
budou zasílány až po lhůtě splatnosti místního poplatku za komunální odpad
tedy až po 30. 4. 2020 a to pouze poplatníkům, kteří včas nesplnili svoji
poplatkovou povinnost. Již nepůjde o prostou složenku na zaplacení poplatku
za komunální odpad, ale o první upomínku o nezaplacení místního poplatku za
komunální odpad. Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.
Dále připomínáme občanům, že podle vyhlášky města Loštice č. 5/2019 (dle článku 6
OZV č. 5/2019) je možno nárokovat osvobození po doložení dokladů. Tyto doklady je
potřeba doručit správci poplatku (úsek životního prostředí) do 15 - ti dnů od vzniku
nároku na osvobození písemnou formou. Pokud doklady budou doručeny později, nárok
na osvobození zaniká a poplatník je povinen zaplatit celý poplatek tak, jako kdyby žádné
osvobození nevzniklo.
Loštice, dne 13. 01. 2020

