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obec Malá upa

Obecn ě záv azná vyhláška
obce Malá Upa

č. t l2ol2

o poplatku za komunální odpad,

Zastupitelstvo obce Malá úpa se na svém zasedání dne l7.1.2012 usnesením č. 19411ll12 usneslo

"yá"t'* ".n"ae § 17a zIíkona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

"á ^Ň porae;siír pieapist 1d,ite jen ,,zákon o odpadech..), a v souladu s § 10 pism. d) ,

sis u s ó+ oart. z pirm. t ) ,Řo"ie Jžgtzooo Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve mění pozdějších

pr"api.,i, (dri,le jen ,,zíkon o obcích"), tuto obecné závaznou lyhlt8ku:

ČÉnek t.
úvodní ustanovení.

1) Obec Malá Úpa vybírá poplatek za komunální odpad ( dale jen ,, poplateť')

2) Správu poplatku vykonává obec Malá úpa ( dále jen ,, správce poplatkť,). Při správě poplatku

se poitupuje podle zíkona č. 28012009 Sb., daňový řád,

čHnek 2.

Poplatnik, plátce.
poplatníkem je k aždá íyzícká osoba při jejř činnosti vzniká komunální odpad. plátcem poplatku

l"'utu.tnit n.-ovitosti, kde vzrrika tómúatni odpad. JdeJi o budow, ve které vzniklo
'rpoú"nrtui ut*tníků jednotek podle zvlaštního zákona, je plátcem toto společenství. plátce

poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

ČHnek3.
Sazba poplatku.

Na zaákladě předpoklrádaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládá,rú

s komunání]m o dpadem, tomůených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu.nádob

*e""ý.r, t 
"ar.ráráni 

oápadů pripádajicich na jednotlivé nemovitosti, činí sazba poplatku ( cena

paušální znímky ):

počet svozů
7A rok

Nádoba ll0/120l počet svozů
za rok

Nádoba l 10/120 l Plastový pytel l00 l

12 793,-Kě/ks 39 2 5ó5,-Kčlks

26 1 710,-Kč/ks 52 3 420,-Kč/ks

Jednorazol"ý 73,-Kč/ks 73,-Kč/ks
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článek 4.
Splatnost.

poplatek je splatný nejpozději do konce měsíóe února příslušného roku. Znrirnky na popelnice a

pt^to"e iytti s logem wozové společnosti jsou k dispozici na obecním uřadu,

článek 5,

zrušovaci a přechodné ustanoveni.

Zrušuje se obec lé závaznávyíttraka obce Matá úpa č. 612010 ze dne |6.1,2.20|0 _ o poplatku za

[o-*ani odpad. Na právní vztahy přede dnem nabytí účinnosti této obecně ávazné vyhltíšky se

vztahuji ustanóvení dosavadní obecné ávazné lyhlášky,

Článek 6.
Účinnost.

Tato obecně ávazná vyhláška nabývá úěinnosti ďnem |,2,2O12

,)
// . l'/rJL, )

Marfinbrokop
místostaíosta

Vyvěšeno na uřední desce dne: 18-1.2012

Sejmuto z uřední desky dne:


