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Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
Zvolte zda je vyúčtování řádné, opravné nebo dodatečné. Opravné nebo dodatečné vyúčtování se podává kompletní.
V případě opravného nebo dodatečného vyúčtování je nutno zaslat opětovně celý formulář včetně všech ohlašovaných dat.
Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku
Druh skládky
Druh skládky
Druh skládky
1.1. Údaje o provozovateli
1.1. Údaje o provozovateli
Adresa sídla provozovatele
Ulice, Obec, PSČ – uvede se přesná a úplná adresa sídla provozovatele skládky.
Obec:
Kód ORP (SOP)
Kód ORP (SOP):
IČZÚJ – uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce adresy sídla provozovatele skládky. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
IČZÚJ
Vyúčtování vyplnil:
Vyúčtování vyplnil
Tel.:
Představitel provozovatele (statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem žadatele):
Představitel provozovatele (statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem žadatele)
Tel.:
1.2. Údaje o skládce odpadů
Identifikační číslo zařízení (IČZ):
Identifikační číslo zařízení (IČZ) - vyplní se identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem [zařízení podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, včetně zařízení, u kterého byl souhlas k provozování nahrazen integrovaným povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů].
Obec:
Ulice, Obec, PSČ – uvede se přesná a úplná adresa skládky.
Kód ORP (SOP):
Kód ORP (SOP)
IČZÚJ
IČZÚJ – uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce adresy skládky. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
Obec/obce, na jejímž katastrálním území se skládka nachází:
Obec/obce, na jejímž katastrálním území se skládka nachází
Katastrální území kód a název:
Katastrální území kód a název
Poměr ukládky na daném katastrálním území: 
Poměr ukládky na daném katastrálním území v %
%
Zařízení má integrované povolení: 
Integrované povolení – pokud se jedná o zařízení s integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, označí se „Ano“, v opačném případě „Ne“. 
Zařízení má integrované povolení
Tabulka č. 1 - množství uložených odpadů na skládku (D1a a D1b) a výpočet výše čtvrtletního poplatku
Položka 
Sazba (Kč/t)
Množství odpadu v t 
ze SUMY D1b - z toho
ze SUMY D1b - z toho
Výše dílčích poplatků podléhajících zpoplatnění 
Výše dílčího
SUMA D1a (dříve D1)
SUMA D1b (dříve N12)
osvobozené v t 
zpoplatněné v t
SUMA D1a v t * sazba
ze SUMY D1b - z
toho zpoplatněné
 v t * sazba
poplatku (Kč)
využitelné
odpady  1
Výpočet
výše
nebezpečné
odpady  2
poplatku
za
nebezpečné
odpady  2
poplatku
za
vybrané techno-
logické odpady  3
čtvrtletí

sanační
odpady  4
zbytkové 
odpady  5
poplatek za ukládání KO 
při uplatnění výjimky  6
poplatek za ukládání KO 
při uplatnění výjimky  6
Uložené odpady 
Celkem t
Celkem Kč 
Celkem v %
---
---
Vysvětlivky:         1 celkové množství odpadů dle § 40 odst. 1 zákona (bez odpadů, na které je uplatňována sleva dle § 157 odst. 2 zákona)         2 celkové množství odpadů dle § 106 odst. 1 písm. b) zákona         3 celkové množství odpadů dle přílohy č. 48 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady         4 celkové množství odpadů ze sanací, odstranění starých ekologických zátěží hrazených z veřejných prostředků         5 celkové množství odpadů dle § 106 odst. 1 písm. d) zákona         6 celkové množství odpadů dle § 157 odst. 2) a přílohy č. 12 zákona (recyklační sleva)         
Krizová situace:
Krizová situace - v případě, že během vyúčtovacího období došlo na skládku k ukládání odpadu v rámci řešení krizové situace, označí se "Ano", v opačném případě "Ne".
Krizová situace
Krizová situace - v případě, že během vyúčtovacího období došlo na skládku k ukládání odpadu v rámci řešení krizové situace, označí se "Ano", v opačném případě "Ne".
Krizová situace
Příloha - dokument vyhlášení krizové situace:
Dokument:
Dokument vyhlášení krizové situace
Součet velikostí přiložených dokumentů nesmí přesáhnout 10 MB.
Poznámka:
* zde uvést stručné shrnutí, podrobný popis krizové situace přiložit v pdf formátu jako samostatnou přílohu
Tabulka č. 2 - množství uložených odpadů na skládku (D1a a D1b) v rámci řešení krizové situace
Položka 
Sazba (Kč/t)
Množství odpadu v t 
SUMA D1a (dříve D1)
SUMA D1b (dříve N12)
využitelné odpady  1
nebezpečné odpady  2
nebezpečné odpady  2
vybrané technologické odpady  3
sanační odpady  4
zbytkové odpady  5
Uložené odpady 
Celkem t
Vysvětlivky:         1 celkové množství odpadů dle § 40 odst. 1 zákona          2 celkové množství odpadů dle § 106 odst. 1 písm. b) zákona         3 celkové množství odpadů dle přílohy č. 48 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady         4 celkové množství odpadů ze sanací, odstranění starých ekologických zátěží hrazených z veřejných prostředků         5 celkové množství odpadů dle § 106 odst. 1 písm. d) zákona         
Tabulka č. 3 - Údaje pro dodatečné poplatkové vyúčtování
Datum zjištění změny 
Důvod podání dodatečného vyúčtování
Původní výše poplatku (Kč)
Nová výše poplatku (Kč)
Změna částky poplatku (Kč) 
Vložení elektronického podpisu není podmínkouk úspěšnému odeslání/podání hlášení do systému ISPOP(zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP v platném znění).
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