Informace k poplatkové povinnosti za komunální odpad a psy
v roce 2022
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vážení spoluobčané od 1. 1. 2022 bude zaveden nový systém odpadového
hospodářství v obci Sibřina dle vyhlášky č. 3/2021 a nový poplatek za objednanou
kapacitu komunálního odpadu z nemovitosti dle vyhlášky č. 2/2021.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v nemovitosti nebo vlastník
nemovitosti.
Do 31. 3. 2021 budou platit stávající známky a současný systém sběrných míst
tříděného odpadu. Systém door to door začne fungovat od 1. 4. 2022.
V příloze zasíláme ceník, ve kterém je uveden přehled možné kapacity (velikosti)
popelnic na směsný odpad, které si lze v roce 2022 objednat, dále je zde uvedena
frekvence svozu, výše poplatku a zdali je k objednané nádobě dodáván balíček
pro systém, door to door tzn. popelnice na plast, papír a bioodpad.
Poplatek je nutné uhradit do 31. 3. 2021. Poplatek je možné uhradit bankovním
převodem, nebo hotově či platební kartou na obecním úřadě v úředních hodinách.
Platba bankovním převodem od 1. 1. 2022:
•

na účet 7520201/0100

•

variabilní symbol – číslo popisné

•

do poznámky pro příjemce prosím uvést jméno a obec

•
známka na černou popelnici vám bude vhozena do schránky, pokud bude
platba připsána na účet obce nejpozději do 31. 3. 2021. Pokud platba bude
uskutečněna po tomto datu, je nutné si známku vyzvednout přímo na OÚ.
Platba hotově či kartou na OÚ Sibřina
•

v úředních hodinách od úterý 4.1.2022

Během ledna, února a března se budou postupně rozvážet v odpoledních hodinách
popelnice na plast, papír a bioodpad, těm občanům, kteří uhradili poplatek za
černou popelnici na směsný odpad o velikosti 120 l a výše, tak jak je uvedeno
v ceníku.
Pokud některou popelnici (na plast, papír nebo bioodpad) nebudete chtít, je nutné
toto oznámit ihned po provedeném bankovním převodu na email
obec.sibrina@sibrina.cz. V případě platby na OÚ toto nahlásit na místě.
Odmítnutí popelnice nemá vliv na cenu svozu.

Popelnice na plast, papír a bio nebudou v letošním roce označeny žádnou
známkou. Známku obdržíte pouze na černou popelnici na směsný odpad po
provedené úhradě (bankovní převod, hotově či platební kartou).

POPLATEK ZA PSY
Poplatek za psy zůstává stejný jako v roce 2021.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 za jednoho psa
 za druhého a dalšího psa téhož držitele
 za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
 za druhého a dalšího psa téhož držitele staršího 65 let

400,- Kč,
400,- Kč,
150,- Kč,
150,- Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis.
Poplatek za psy je nutné uhradit do 31. 3. 2021. Poplatek je možné uhradit
bankovním převodem, hotově či platební kartou na obecním úřadě v úředních
hodinách.
Platba bankovním převodem od 1. 1. 2022:
•

na účet 7520201/0100

•

variabilní symbol – číslo popisné

•

do poznámky pro příjemce prosím uvést jméno a obec

Platba hotově či kartou na OÚ Sibřina
•

v úředních hodinách od úterý 4. 1. 2022

Příloha: Ceník

