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VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE
OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNE VODE
PODATKI O VLAGATELJU:
(ime in priimek)

(naslov [ulica / hišna številka], poštna številka in pošta)

(telefonska številka)

(elektronski naslov)

(številka odjemnega mesta)

Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila okoljske dajatve izjavljam, da:
A.1

Opravljam KMETIJSKO DEJAVNOSTI z MID KMG
in vodo uporabljam za:
– napajanje živine v hlevu in je gnojnica in ali je gnojevka speljana v
nepropustno gnojnično jamo, ki nima iztoka na prosto ali v kanalizacijo
in jo uporabljamo kot organsko gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja
varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov

DA

NE

– potrebe vrtnarjenja, sadjarstva, vinogradništva, kot pašnik in iz nje ne
nastaja komunalna odpadna voda

DA

NE

DA

NE

DA

NE

(v kolikor ste pri točki A.1 na vsaj eno navedbo odgovorili z DA, morate priložiti
kopijo priloge A ali B subvencijske vloge – Osnovni podatki o kmetijskem
gospodarstvu ali izjavo kmetijske svetovalne službe o opravljanju dejavnosti)

A.2

Imamo skupni vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo,
v katerem je stalno in začasno prijavljenih
oseb.
(v kolikor ste pri točki A.2 obkrožili navedbo DA, morate obvezno vpisati število oseb
v gospodinjstvu in priložiti potrdilo iz gospodinjske evidence (potrdilo izda Upravna
enota), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, v primeru da ste obkrožili NE se
smatra da imate ločeno merjeno porabo za gospodinjstvo in kmetijsko
gospodarstvo)
V skladu z Odloku o oskrbi s pitno vodo znaša se za uporabnike, ki za opravljanje
kmetijske dejavnosti rabijo vodo iz javnega vodovoda in ne merijo kmetijske porabe
z ločenim obračunskim vodomerom, upravljavec upošteva porabljeno vodo za
kmetijsko dejavnost kot razliko med odčitkom obračunskega vodomera in mesečno
normo porabe, ki znaša 4,0 m³ na osebo vseh stalno prijavljenih oseb na
kmetijskem gospodarstvu.

B.1

DRUGE DEJAVNOSTI, kjer iz celotne količine dobavljene pitne
vode ne nastaja komunalna odpadna voda (športni objekti,
zelenice, pitnik,…) navesti:
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Pred potekom treh let bomo predložili novo vlogo oz. izjavo za oprostitev plačila okoljske dajatve in smo
seznanjeni, da v primeru, če vloge z izjavo ne bomo predložili, izvajalec gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih vod obračuna okoljsko dajatev.
Vsako spremembo podatkov števila oseb (članov), se zavezujem sporočiti v 8 dneh po nastali spremembi.
Za verodostojnost vseh podatkov jamčim s svojim podpisom!

Kraj in datum:

Podpis: _____

________

Zbrani podatki bodo uporabljeni za namen izvajanja gospodarske javne službe, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu
osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.
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