VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE
ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA
ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU
KMETIJSKE DEJAVNOSTI

OB 18

Vlagatelj (ime in priimek):
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Davčni zavezanec (obkrožite)

DA

NE

Številka OM (na računu):
KMG-MID
Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09, 14/10 in 80/12), 3. člena o Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/14) in
Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št.
113/09, 5/13 in 22/15), vlagam zahtevek za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri kmetijski dejavnosti.
S podpisom te vloge jamčim, da imamo za zbiranje gnojevke urejeno gnojnično jamo po vseh
veljavnih predpisih in da so zgoraj navedeni podatki točni.
V primeru, da se ugotovi, da je izjava o urejenosti gnojnične jame lažna, ima izvajalec javne
službe pravico zahtevati povračilo plačila okoljske dajatve od začetka oprostitve skupaj s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
S podpisom te vloge se zavezujem, da imam zagotovljeno ločeno merjenje porabljene pitne
vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti in da bom vlogo obnovil vsako leto do
31. januarja, v nasprotnem primeru preneha oprostitev plačevanja okoljske dajatve.

_____________________________
kraj in datum

_______________________________
podpis vlagatelja

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina;
Tel. informacije: 03 81 21 400
Podatki o uporabniku in njegovem pooblaščencu so poslovna skrivnost podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke
varovalo in uporabljalo samo za obračun komunalnih storitev.
Javno podjetje hrani in obdeluje podatke o naročniku v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
1
Izdaja 3
Natisnjeno: 17.10.2018

