Městský úřad Velká Bíteš
Odbor výstavby a ŽP
Masarykovo náměstí 87
595 01  VELKÁ BÍTEŠ

Oznámení
na rok 20  
pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší
podle § 19 odst.16  zákona  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (malý zdroj do 200 kW)

	Provozovatel zdroje:
Jméno, příjmení (název): 	

Adresa trval. pobytu/sídlo: 	
Adresa pro doručení 1): 	
IČ: 	 DIČ: 	
E-mail: 	 telefon: 	

	Adresa zdroje:
Ulice: 	č.p.:	

Obec: 	PSČ:	

	Předmět podnikání:
	

	
	

	Údaje o stacionárních tepelných zdrojích:
Číslo kotle 



Tepelný výkon v KW


Druh paliva


Obsah S  v % (u kapalných paliv)



Stanovení sazeb poplatků za malé spalovací zdroje (dle příl.č.1 část B-II. zák.č.86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Palivo
Rozmezí sazeb (Kč/rok )
Jmenovitý tepelný výkon
nad 50 do 100 kW včetně
Nad 100  do 200 kW
Topné oleje s obsahem síry od 0,1 do 0,2 %
1 000 – 1 500
1500 – 2 000
Topné oleje s obsahem síry do 1 %
1 500 – 2 500
2 500 – 3 000
Jiná kapalná paliva a látky pokud tento zákon jejich spalování nezakazuje
6 000 – 8 000
8 000 – 12 000
Černé uhlí
1 500 – 2 000 
2 000 – 3 000
Hnědé uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí
2 500 – 4 000
4 000 – 5 000
Hnědé uhlí energetické, lignit
4 000 – 6 000
6 000 – 10 000
Uhelné kaly , proplástky
10 000 – 20 000
20 000 – 40 000
Dále jsou zpoplatňovány zdroje vypouštějící těkavé organické látky ( podle § 12 odst.1) písm.c z.č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příklady zdrojů: polygrafie, lakovny, práškové lakovny, odmašťování, nátěry dřeva, kůže, pásů drátů, atd., přestříkávání vozidel, lepení, impregnace, laminování, výroby farmaceutických přípravků, extrakce rostlinných olejů, tuků, atd., a to s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 t

Zdroj
Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel / rok















V 	 dne 	 Podpis: 	



Poplatek stanoven ve výši:

Celkem:........................................................ Kč

Dne: …………...................…….………….…

Podpis:……..……...................………………

(vyplní MěÚ Velká Bíteš)

Poplatek  zaplacen:

Celkem :…....................………………………Kč

Dne: ….............…… č.dokl.:. ………………..

Podpis:……....…………………………………

(vyplní MěÚ Velká Bíteš)


Poučení:
Termín pro splnění oznamovací povinnosti je 31. březen kalendářního roku.

Způsob výpočtu poplatků:
U malých spalovacích zdrojů se stanoví poplatek pevnou částkou s přihlédnutím k podmínkám dle  § 19 odst.9, a to výpočtem stanovícím jako poplatek za jednotlivý malý spalovací zdroj součet dolní hranice sazby s poměrnou částí rozmezí sazby odpovídající jmenovitému tepelnému výkonu zdroje a druhu paliva. Orgán ochrany ovzduší přitom přihlédne ke skutečné, provozovatelem dokladované spotřebě paliva u zdroje za zpoplatňované období a pokud může učinit jednoznačný závěro tom, že bylo dosaženo odpovídající úspory paliv a energie sníží rozmezí sazby o jeden stupeň.
U malých ostatních zdrojů se poplatek stanoví pevnou částkou s přihlédnutím k podmínkám podle § 19 odst.9



1) liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo sídla
2) nehodící se škrtněte

