Obdelava in uporaba grezničnih gošč
ali blata MKČN v kmetijstvu
UPORABNIK STORITVE (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni)
Ime in priimek*:
Naslov*:

Pošta in kraj*:

E-naslov:

Telefon ali GSM*:

KMG-MID*:
Na osnovi 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)

I Z J A V L J A M, da bom (ustrezno označi)
greznično goščo,
blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki nastaja na mojem kmetijskem
gospodarstvu skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS, št. 62/08),
zmešal skupaj z gnojevko oz. gnojnico ter skladiščil najmanj šest mesecev pred uporabo za
gnojilo v kmetijstvu.
Navajam datume in količine odstranjene greznične gošče oz. blata MKČN ter datume in količine njunega mešanja
z gnojnico ali gnojevko:
Datum odstranjevanja
Odstranjena količina
Datum mešanja
Zmešana količina
Hkrati se obvezujem, da:
· bom javil vsako spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za oprostitev plačila storitev, povezanih
z greznicami in MKČN,
· bom pred potekom treh let predložil novo pisno izjavo, da je uporaba grezničnih gošč ali blata iz MKČN za
gnojilo v kmetijstvu v skladu s prej navedenim predpisom, sicer me bo izvajalec javne službe uvrstil v evidenco
praznjenja greznic/MKČN,
· bom kot lastnik MKČN stroške izvedbe pregleda in izdelave Poročila pregledu o MKČN poravnal po veljavnem
ceniku izvajalca javne službe.
Več informacij na 04 537 01 23.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na info@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s področja
varstva osebnih podatkov. Posredovane osebne podatke bomo hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler
obstaja za to pravna podlaga. Več o varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum:

Podpis:

Koristne informacije
Mešanje greznične gošče oz. blata MKČN z gnojevko (gnojnico) se lahko izvaja na istem kmetijskem gospodarstvu
(na kmetijskem gospodarstvu, kjer je komunalna odpadna voda nastala). Prevzem gošč ali blata z enega
kmetijskega gospodarstva in njuno mešanje z gnojevko (gnojnico) drugega kmetijskega gospodarstva ni skladno
s predpisi. V kolikor vloga za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN ne bo
odobrena, je ta izjava brezpredmetna.
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