
Odbor životního prostředí a služeb

Masarykova 158

Městský úřad Bohumín

požadované kapacity soustřeďovacích prostředků na směsný komunální odpad (SKO) a biologický rostlinný odpad (BRO)
z nemovité věci a údajů rozhodných pro stanovení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

(rodinného domu) od 1. ledna 2022

OHLÁŠENÍ

Poučení:

Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku, podle kterého má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale;
nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije, a nelze-li je zjistit (popř. jen s neúměrnými obtížemi), místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl
bydliště naposledy.

1je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydlištěPoplatníkem poplatku

komunální odpad (SKO). Výše místního poplatku se odvíjí od objednané kapacity nádob na SKO a činí 1 Kč za 1 litr objednané
kapacity nádob na SKO za 1 měsíc. Minimální základ poplatku činí 55 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc.

oznamuje k nemovité věci požadovanou kapacitu soustřeďovacích prostředků na směsnýOhlašovatel a plátce poplatku

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

1)

.

Ohlašovatel požadované kapacity a plátce poplatku (vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti)

Údaje označené * jsou povinné.

Ohlašovatel - plátce poplatku

Titul před Jméno* Příjmení* Titul za

Datum narození*

Adresa trvalého pobytu

Kontaktní e-mail

Telefon*

PSČ*Obec*

Č. or.Č. pop.*Ulice*

Ulice* Č. pop.* Č. or.

Obec* PSČ*

Adresa pro doručování (je-li odlišná od trvalého pobytu)

Adresa nemovitosti, k níž se vztahuje platba poplatku

Městská část*

Počet bydlících osob*:



OBJEDNÁVKA kapacity nádob na SKO a BRO a četnosti svozů

Četnost svozůDoplňte počet ksObjem nádoby

požadované kapacity na osobu a měsíc z dostupných objemů nádob v obecním systému:

požaduji od 1. 1. 2022 tuto kapacitu soustřeďovacích prostředků na SKO, která vychází z minimálníK nemovité věci

Prohlášení ohlašovatele a plátce poplatku: "Čestně prohlašuji, že výše objednaná kapacita nádob na SKO je dostačující pro

počet fyzických osob, které mají v nemovitosti bydliště a s ohledem na minimální základ dílčího poplatku 55 litrů na osobu a
měsíc."

*/ Vyplňte zvolenou variantu

Využiji stávající vlastní popelnici o objemu 110 - 120 l (kovová nebo plastová) do ukončení životnosti popelnice, pak požádám
o novou popelnici zdarma:

110 - 120 l vlastní popelnice

Objem

Plastová*

Plastová*Kovová*

Kovová*

Počet
ks

Svozy
za rok

Maximální počet
bydlících osob

Místní
poplatek za

rok v Kč

1

1

26

13

4

2

5

2860

1430

Zaškrtněte
zvolenou 
variantu

Objem
popelnice
v litrech

Svozy
za rok

Místní 
poplatek za 

rok v Kč

Nevyužiji stávající vlastní popelnici z důvodu nedostatečné kapacity či opotřebení popelnice, objednávám vybranou kapacitu
s dodáním nové popelnice zdarma:

60

60

80

120

140

13

26

26

26

26 3640

3120

2080

1560

7801

2

3

4

Uvedené příklady splňují podmínku, že objednaná kapacita v litrech na bydlící osobu a měsíc musí být větší než 55 litrů.

Bohumínský městský servis (BMS) dodá zdarma novou plastovou popelnici jednotného vzhledu s kolečky v objemech 60 l,
80 l, 120 l, 140 l.

Pozn.: Pro více než 6 osob je nutno sjednat požadovaný objem popelnic individuálně, minimální objednaná kapacita musí činit 55 l za
měsíc na 1 poplatníka. Cokoliv ostatního konzultujte s referentem odpadového hospodářství - MěÚ, odbor životního prostředí a služeb,
tel. 596 092 154.

K výše uvedené nemovitosti již mám dohodnut svoz 1 nebo 2 hnědých nádob o objemu 240 l na BRO a ve svozech požaduji
pokračovat v rozsahu 18 svozů ve čtrnáctidenních intervalech v období duben až listopad a nově 1 svoz v zimním období a to
bez dalších poplatků: */

240 l 19 za rok

Objednávám nově svoz 1 nebo 2 hnědých nádob k výše uvedené nemovitosti o objemu 240 l na BRO 18 svozů ve
čtrnáctidenních intervalech v období duben až listopad a 1 svoz v zimním období: */

19 za rok

Četnost svozůDoplňte počet ks

240 l

Pozn.:/* Zaškrtněte využití stávající vlastní popelnice, zpravidla do ukončení životnosti popelnice. Posuzuje se jako 110 l.

Objem nádoby

Svoz až dvou hnědých popelnic na biologický rostlinný komunální odpad je zdarma. První nádobu dodá BMS zdarma, druhou nádobu nutno zakoupit. Případnou třetí
nádobu je nutno zakoupit a hradit náklady na svoz dle kalkulace BMS.

140 + 60 26 + 136 4420

Maximální počet
bydlících osob

Podpis žadateleDatum:

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu telefon a kontaktní e-mail pro správu místního poplatku za komunální
odpad. Ostatní osobní údaje jsou poskytovány na základě právní povinnosti.



Pozn.:
Do doby dodání nádob a v případě neobjednání nádob jsou občané povinni využívat stávající systémy na soustřeďování tříděného
odpadu, tj. všechna stanoviště na tříděný odpad a služby sběrných dvorů.

Průzkum zájmu o nádoby na plasty a papír

Ke každé nemovitosti může být podle výsledků tohoto průzkumu v průběhu roku 2022 a dalších let dodána zdarma 1 nádoba
na plasty a zdarma 1 nádoba na papír jednotného vzhledu.

Předpokládaná četnost svozu je 1x za měsíc u plastů a 1x za dva měsíce u papíru.

Zaškrtněte
zvolenou
variantu Nádoba na

Možný jednotný vzhled nádob

Požaduji tuto nádobu

plasty

papír

Ano

Ano

Ne

Ne

Údaje označené * jsou povinné.

Ulice* Č. pop.* Č. or.

Obec* PSČ*

Adresa nemovitosti pro umístění nádob

Městská část*

Titul před Jméno* Příjmení* Titul za

Datum narození*

Adresa trvalého pobytu

Kontaktní e-mail

Telefon*

PSČ*Obec*

Č. or.Č. pop.*Ulice*

Podpis žadateleDatum:

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů za účelem provedení průzkumu zájmu o nádoby na tříděný odpad.


