Úřad městského obvodu Pardubice II
odbor ekonomický
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubic
V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 3 vyhlášky č. 7/2017 statutárního města Pardubic tímto
plním svoji ohlašovací povinnost ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Identifikace poplatníka:
Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti

..........……………………………………

(popř. zástupce vlastníka/ů)
Rodné číslo …………………………………
Místo pobytu ……………………………………………………………………………
tel.:* ……………………………………………….
e-mail:* ……………………………………………….
Identifikace nemovitosti:
ulice………………………………….................……

č.p. ............

evid. č. ………

číslo bytu……………………………………………………….
parcelní číslo pozemku ………………………………………..........................................
(pokud není nemovitost označena číslem evidenčním nebo popisným)
Upozornění :
1. Poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, nacházející se na území statutárního
města Pardubic, určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
2. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. Každý poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit jakékoliv změny, týkající se poplatkové povinnosti.
* Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město
Pardubice - městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČ 00274046 (dále jen
"správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní
komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že
udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí
informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto
osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či
subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o
zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese http://www.pardubice.eu/urad/mestskeobvody/mestsky-obvod-pardubice-ii-polabiny-cihelna/informace-obcanum/ochrana-osobnich-udajugdpr/.
Prohlašuji, že údaje vyplněné na tomto tiskopise jsou úplné a pravdivé.
V .....................................................................

dne ………………................

Podpis poplatníka ……………….....................
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