Obecní úřad Ludgeřovice, finanční úsek, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 553 876 020, e-mail: pokladna@ludgerovice.cz

Ohlášení nároku na osvobození od placení místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
za období od __________________ do _________________________
Poplatník-žadatel
Jméno a příjmení:

_____________________________________________________________

Datum narození:

_________________________

Adresa trvalého pobytu v ČR: _______________________________________________________
Adresa nynějšího pobytu:

__________________________________________________________

Telefon/e-mail:* __________________________________________________________________
osvobození pro nezletilé děti: _____________________________________________________________
Důvod uplatnění nároku na osvobození od placení místního poplatku:
poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
obci bydliště,
umístění do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
omezení na základě zákona na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího
vězení
osoba pobývající celoročně v azylovém domě,
osoba pobývající celoročně mimo území obce,
osoba pobývající celoročně mimo území České republiky
osoba přihlášená v sídle ohlašovny na adrese Obecní úřad Ludgeřovice,Markvartovická 52/48,
747 14 Ludgeřovice, po dobu přihlášení na adrese ohlašovny
osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba
a která se nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem z titulu přihlášení v obci.
Přílohy dokládající nárok pro osvobození: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Všechny mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom(a) důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů.

*nepovinný údaj
V _____________________dne______________ Podpis žadatele/poplatníka ______________________________
Důvod pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy nárok na osvobození vznikl.
Po uplynutí této lhůty nárok zaniká.

