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POZIV

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje·okolja zaradi
· odvajanja odpadnih voda (Ur. l. R~, št. 1O.A/2009 in, ~4/201 O)
pozivamo zavezance (pravno ali
osebo, ki 'je :uporabnik
stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna ~oda in s tem
obremenjeva1je okolja zaradi onesnaževanje, okolja zaradi
odvajanja komunalne odpadne vode), da podjetju Nigrad, d.d.,
okoljske dajatve za
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
komunalno odpadno vodo), posredujete
podatke:
število stalno prijavljenih prebivalcev, kjer se poraba pitne
vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz
vodovodnega sistema,
število uporabnikov oziroma celotno letno
porabljene
pitne vode v stanovanjski stavbi za posebnenamene.
ima stavba upravnika, je dolžan podatke posredovati upravnik
stavbe.
·
se pozi\/u ne boste odzvali v 1.5. dneh po objavi tega p~~iva, vam
bomo kot
okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo
znesek okoljske dajatve v višini 10 enot obremenitve na
leto na stanovanjsko enoto, -za nestanovanjske · stavbe in
stanovanjske stavbe za posebne namene pa 500 enot obremenitve
na leto, pri
se v primeru
komunalne odpadne vode
· ·
upošteva
Poziv velja za zavezance v naslednjih
Maribor, Benedikt,
Cerkvenjak, Duplek,
Kungota, Lenart,. Miklavž na
Dravskem polju, Pesnica,
Ruše, Selnica ·ob Dravi,
Starše, Svete Ana:·sve,ta Trojica, Sveti Jurij in Šentilj.

Podatke lahk::i posredujete tudi na: dajatev@nigrad.si
in fax: 02 45 CO 428.

Direktor družbe:
Silvo Plesnik

POZIV

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/2009 in 14/2010)
pozivamo zavezance; ki ž,elijo uveljavljati oprostitev
okoljske
dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nastaja pri opravljanju
kmetijske dejavnosti, da podjetju Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30,
2000 Maribor
okoljske dajatve za komunalno odpadno
dokazili:
vodo), posredujete vlogo s
dokazilo o številu prijavljenih oseb v gospodinjstvu,
potrdilo o lastništvu oziroma najemu površin, ki zagotavljajo, da
je možna uporaba gnojevke skladno s predpisom, ki ureja mejne
vrednosti vnos;3 nevarnih snovi in gnojil v tla in se uporablja za
gnojilo v kmetijstvu,
da se stranka šteje za kmeta v smislu
Zakona o
· kmetijskih
jame, v
ugotoviti oz. dok_azati je potrebno, da se
katerih se gnojevka ·zbira, vodoneprepustne, in se .gnojevka
·
iz njih ne sme razlivati po terenu ali v tla,
ugotoviti oziroma dokc!Zati:je potreb.no, da je objekt za zbjranje
gnojevke legalen, torej
ima vsa potrebna dovoljenja po
Zakonu o graditvi objektov.
se pozivu ne boste odzvali v 15, dneh po objavi tega poziva, vam
bomo kot
okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo
znesek okoljske dajatve na podlagi
porabljene
pitne vode, pri
se -v primeru
komunalne odpadne
vode upošteva
Poziv velja za-zavezance v naslednjih
Maribor, Benedikt,
Cerkvenjak, Duplek,
Kungota, Lenart, Miklavž na
Dravskem polju, Pesnica,
Ruše, Selnica ob Dravi,
Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij in Šentilj.
Vlogo z dokazili posredujte na naslov: Nigrad, d.d., Zagrebška cesta
30,2000 Maribor.
Direktor družbe:
Silvo Plesnik

