Místní poplatky ve městě Luže pro rok 2021
Informujeme občany o výši a splatnosti místních poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatku za
psa pro rok 2021.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – TKO.
Tento poplatek je povinna hradit:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku za poplatníka: 500,-Kč
Splatnost poplatku: do 30. dubna 2021
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně
převodem:
Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné (například u č.p. 22 je VS 134022)
Do zprávy pro příjemce vypsat jména, příjmení poplatníků, za které byla částka poslána.

Poplatek za psa
1.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášena nebo má sídlo na území města Luže (dále jen „poplatník“).

2.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

3.

V případě trvání poplatkové povinnost po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo odhlásit psa. Pro tuto evidenci je zapotřebí vyplnit
tiskopis, a to buď na pokladně městského úřadu, nebo elektronicky na email pokladna@luze.cz,
tiskopis naleznete na webových stánkách www.luze.cz.
Sazba poplatku:
- za prvního psa, drženého v rodinném domě - 100,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě je - 150,-Kč
- za prvního psa drženého v ostatních domech - 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech - 330,-Kč
Splatnost poplatku: do 30. dubna 2021

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně
převodem:
Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné
(například u č.p. 22 je VS 134122)
Do podpisu příjemce uveďte Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem k odlišným VS odděleně.

Informace a dotazy k poplatků Vám sdělí:
Paní Hana Burešová
Tel: 469 633 987, email: pokladna@luze.cz

