Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj
Telefon: (02) 787 51 11
Telefax: (02) 771 36 01
ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR NKBM: 04202-0000289870

Naš znak: 143CČN/2016
VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI,
OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Ime in priimek: _____________________________________________ Tel. št. _________________
Naslov in pošta: ____________________________________ OM (odjemno mesto) _____________
MID KMG: ___________________ E-mail naslov: ________________________________________

IZJAVA
Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitve prevzema blata iz obstoječih greznic in
MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) izjavljam:
- Da so vsi navedeni podatki v vlogi točni in da bom javil vsako morebitno spremembo.
- Da nastaja komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice ali blato iz obstoječe greznice
oziroma MKČN na mojem kmetijskem gospodarstvu, kjer ga zmešano skupaj z gnojevko
oziroma gnojnico, ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
- Da bom kot lastnik MKČN naročil in poravnal stroške izvedbe prvih meritev ali obratovalnega
monitoringa pooblaščenemu akreditiranemu laboratoriju, izvedbo pregledov MKČN pa
naročil in poravnal pri Komunalnem podjetju Ptuj d.d. po veljavnem ceniku na dan izvedbe
pregleda.
- Da bom pred potekom treh let predložil novo vlogo (izjavo) za oprostitev plačila storitve
praznjenja nepretočne greznice ali blata iz obstoječe greznice oziroma MKČN, v kateri morajo
biti v preglednici (tabela 1) na naslednji strani navedeni tudi datumi in količine odstranjene
komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz obstoječe greznice ali
MKČN, v nasprotnem primeru izvajalec javne službe lahko prične obračunavati omenjeno
storitev.
Kraj in datum: ___________________________

PODPIS: ________________________________

V kolikor vloga ne bo odobrena, je ta izjava brezpredmetna.
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Tabela 1: ODSTRANJENA KOMUNALNA ODPADNA VODA IZ NEPRETOČNIH GREZNIC OZIROMA
ODSTRANJENO BLATO IZ OBSTOJEČE GREZNICE ALI MKČN, TER NJUNO MEŠANJE Z GNOJNICO ALI
GNOJEVKO
zap.
št.

datum praznjenja
(dan, mesec, leto)

količina praznjenja
(m3)

datum odvoza na
njive
(dan, mesec, leto)

podpis izvajalca
praznjenja ali odvoza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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27.
28.
29.
30.
31.
V primeru, da je gnojničnih jam v katerih se shranjuje gnojnica ali gnojevka in v katere se črpa
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, oziroma blato iz obstoječe greznice ali MKČN več,
se za vsako gnojnično jamo vodi ločena evidenca (tabela 1).
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