Nový systém placení poplatků za komunální odpad a psy.
Vážení spoluobčané,
jak jsme vás již informovali ve zpravodaji, změní se od roku 2022 svoz
komunálního odpadu.
Vydali jsme dvě obecně závazné vyhlášky. První se týká odpadového hospodaření
obce, druhá výběrů poplatků za obecní systém odpadového hospodářství. Na
základě této vyhlášky je povinna každá osoba přihlášená k trvalému pobytu, či
majitel rekreačního objektu a podnikatel, zaplatit poplatek za svoz
komunálního odpadu. Pro osoby s trvalým pobytem je poplatek stanoven ve výši
600,-- Kč na osobu.
Pro majitele rekreačního objeku a podnikatele je stanoven ve výši 600,-- Kč za
objekt či podnikatele.
Z tohoto důvodu je možno veškeré platby provádět převodem na účet, není již
potřeba chodit na obecní úřad, podepisovat smlouvu a vyzvedávat si známku na
popelnici. Smlouvu budeme nově podepisovat pouze s podnikateli.
Svoz komunálního odpadu bude probíhat jednou za 14 dní.
Veškeré platby jak za vývoz komunálního odpadu, tak i za psy, je možno od
nového roku zasílat na účet č. 572432319/0800, každou zvlášť. Jak za komunální
odpad, tak za psy.
Do poznámky u poplatku za psa uveďte: (část obce)(číslo popisné)1( počet psů
za které platíte), sazby se nemění, poplatek základní za 1 psa 300,--, za druhého
psa 450,--, poplatek za 1 psa důchodce 100,--, za druhého psa 150,-- Kč.
Příklad SVJ č.p.89 1 pes: poznámka SVJ8911, Sedlce a Chlum stačí uvést S a CH.
Do poznámky u poplatku za komunální odpad uveďte: (část obce)(číslo
popisné)2( počet osob, za které platíte), sazba na rok 2022 byla stanovena ve výši
600,-- Kč/osobu, objekt, podnikatele.
Příklad do poznámky: za obec Svatý Jan nad Malší, č.p. 89, 3 osoby SVJ8923,
Sedlce a Chlum stačí uvést S a CH.
Veškeré poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 31.3.2022. Pokud se tak
nestane mohou být dle vyhlášky vymáhány platebním výměrem ve výši až
trojnásobku platby.
PLATBY NA ÚČET ZASÍLEJTE NEJDŘÍVE OD 1.1.2022

VÝBĚR PLATEB V HOTOVOSTI BUDE ZAHÁJEN DNE 10.1.2022

