ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V
odbor ekonomický
Češkova 22, 530 02 Pardubice

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Pardubic
Na základě čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů tímto plním svoji ohlašovací povinnost.
Jméno a příjmení poplatníka: ……………………………………………………………………………...
Rodné číslo: ……………………………………………………………...………………………………..
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………...
Adresa zmocněnce v tuzemsku pro doručování: ………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………...
Stavba určená k individuální rekreaci nebo rodinný dům na území statutárního města Pardubic:
se nachází v ulici: ………………………………………………………………………….........................
evidenčního – popisného číslo*: ………………………………………………………………………......
pokud není evidenční (popisné) číslo uveďte parcelní číslo podzemku, na kterém je stavba umístěna:
……………………………………………………………………………………………………………..
Byt na území statutárního města Pardubic:
se nachází v ulici: ………………………………………………………………………………………….
orientačního – popisného čísla*: …………………………………………………….……………………
číslo bytu: …………………………………………………………………………………………………
pokud není stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uveďte parcelní číslo pozemku,
na kterém je umístěna stavba s bytem:
……………………………………………………………………………………………………………...

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, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li k této stavbě, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2. Mají-li všichni vlastníci takovéto stavby trvalé bydliště na území statutárního města Pardubic, jsou od poplatku
osvobozeni. Tím však není dotčena ohlašovací povinnost a tuto skutečnost je nutné doložit.
3. Každý poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit jakékoliv změny, týkající se poplatkové povinnosti.
Prohlašuji, že údaje, vyplněné na tomto tiskopise jsou úplné a pravdivé.

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že informace o zpracování osobních údajů naleznu
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/gdpr/ a
v pracovní době jsou k dispozici na kanceláři úřadu.
V Pardubicích dne ………………………..

Podpis poplatníka ………………….

