Vážení občané a vlastníci nemovitostí
na území obce Modřovice,
Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020
Sb. Cílem nové legislativy je snížit množství komunálního odpadu, který
končí na skládkách. Pro rok 2021 byla obcím ponechána možnost zachovat
dosavadní způsob zpoplatnění. Od 1. ledna 2022 se v Modřovicích změní
systém odpadového hospodářství. Dosavadní způsob platby za odpad
nahradí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
ke kterému je třeba se zaregistrovat.
Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby, které
vlastní na území obce Modřovice nemovitost (rodinný dům, rekreační
objekt, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt,
jsou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře
(Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za KO). Osoby, které
vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to
znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, byt apod.) připadne 1 nádoba
na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku
za každou nádobu (každou nemovitost, ať je obývaná nebo není).
Povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje i na
poplatníky (vlastníky RD, RO, bytových jednotek atp.), kteří
nádobu nevlastní.
• za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice)
se platí 0,55 Kč.
Příklad: Vlastník nemovitosti, který používá popelnici o objemu 120 l
s frekvenci svozu jedenkrát za 14 dní (26 svozů), zaplatí 1 716,00 Kč.
(Výpočet - 120 l X 26 svozů X 0,55 = 1 716,00 Kč)
Domácnostem a vlastníkům nemovitostí (rodinné, rekreační
domy, byty apod.), kteří se prostřednictvím formuláře nepřihlásí
(nesplní ohlašovací povinnost) a nebude tak na příslušný měsíc
objednána žádná kapacita soustřeďovacích prostředků, vzniká rovněž
poplatková povinnost a v takovém případě bude uplatněn minimální
dílčí základ poplatku (zákonná povinnost úhrady místního poplatku se
vztahuje na všechny).
• Minimální dílčí základ poplatku - 396,00 Kč
(výpočet – 60 l X 12 svozů X 0,55 = 396,00 Kč)

Zastupitelstvo obce Modřovice schválilo na svém zasedání dne
27.10.2021 pro rok 2022 variantu místního poplatku podle kapacity
soustřeďovacích prostředků. Ceník pro rok 2022 je uveden níže a
splatnost poplatku je do 31.3.2022:

objem nádoby

Popelnice
120 l

Popelnice
240 l

druh svozu

sazba poplatku 0,55 Kč/l

kombinovaný - 42 svozů

2 772,00 Kč

čtrnáctidenní - 26 svozů
měsíční - 12 svozů

1 716,00 Kč
792,00 Kč

kombinovaný - 42 svozů

5 544,00 Kč

čtrnáctidenní - 26 svozů
měsíční - 12 svozů

3 432,00 Kč
1 584,00 Kč

V souvislosti s výše uvedeným přikládáme formulář
„Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za KO“ a
tímto, pokud jste tak již neučinili, žádáme o jeho vyplnění a
odeslání zpět obci Modřovice, a to nejpozději do 15.12.2021.
Odpadové známky pro r. 2022 budou vydány na obecním úřadě
pouze zaregistrovaným osobám (poplatníkům), a to během měsíců
ledna, února a března roku 2022. Nádobu (popelnici) je nutno
viditelně označit vydanou známkou. Poplatníkům, kteří neuhradí
místní poplatek za odkládání KO, bude známka (po termínu splatnosti)
z nádoby odstraněna.
Případné dotazy se pokusíme vysvětlit na obecním úřadě
v Modřovicích v úředních hodinách – každá středa od 18:00 do 19:00
hodin.
Předem vám všem děkujeme za spolupráci.
Vysvětlivky:
KO – komunální odpad
RD – rodinný dům
RO – rekreační objekt

