OBVESTILA UPORABNIKOM

DECEMBER 2016

1.

URNIKI ODVOZA ODPADKOV ZA LETO 2017
(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)
V prilogi vam pošiljamo urnike rednega odvoza odpadkov za leto 2017, po katerih bomo v prihodnjem letu izvajali odvoze
vseh vrst odpadkov.
Pošiljamo vam urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov, rumenih vreč oz.posod, papirja in stekla, tekstila ter obutve.
Urnik zbiranja in odvoza biološko razgradljivih odpadkov bomo vsem uporabnikom, ki jim izvajamo ločeno zbiranje in
odvoz teh odpadkov poslali naknadno po pošti.
Vsi urniki bodo po novem letu dostopni na naši spletni strani www.okp.si, dobite pa jih lahko tudi na blagajni podjetja.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo tudi v letu 2017 potekala na enak način kot v letu 2016. Potekala bo v mesecu
novembru 2017, natančen urnik vam bomo posredovali v naslednjem letu pred akcijo.
Zbiranje in odvoz kosovnega odpada bo tudi v letu 2017 potekalo na podlagi naročilnic.
2. OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKI
Zaradi praznikov in dopustov bo mestna blagajna v petek 23.12.2016 in 30.12.2016 poslovala samo od 8.00 do 11.00 ure.
3.

OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN
(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
Kmečka gospodinjstva, ki uveljavljajo oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN obveščamo, da je potrebno
vlogo za oprostitev obnavljati na vsaka 3 leta. V nasprotnem primeru se prične zaračunavati storitev praznjenja blata
greznic in MKČN. Konec leta 2016 se namreč izteka triletno obdobje za vse, ki ste oprostitev uveljavljali s 1.1.2014.
Oprostitev se uveljavlja na podlagi vloge za oprostitev izvajanja storitev praznjenja greznic in MKČN (obrazec OB14) in
izjave o praznjenju grezničnih gošč (blata) in blata MKČN do 50 PE v ustrezno gnojno jamo (obrazec OB 14-1).
Obrazci za vlogo in izjavo so objavljeni na naši spletni strani www.okp.si, lahko pa jih dvignete tudi na sedežu podjetja.
Izpolnjene obrazce je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250
Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@okp.si najkasneje do 31.01.2017. Oprostitev izvajanja storitev
praznjenja grezničnih gošč in MKČN se bo upoštevala s 1. naslednjega meseca od datuma prejema popolne vloge.
4.

OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE
DEJAVNOSTI (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
Uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu s
tretjim odstavkom 32. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vsako leto vlogo obnavljati. Vlogo
(obrazec OB 18) s prilogami je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12,
3250 Rogaška Slatina najkasneje do 31.01.2017.
V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v
polnem znesku.

