Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

IZJAVA Z EVIDENCO RAVNANJA Z BLATOM IZ MKČN/GREZNICE – KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Na osnovi petega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS
št. 98/2015) spodaj navedeni in podpisani lastnik kmetijskega gospodarstva št. MID ________________ (v
nadaljevanju kmetija) s podpisom te izjave, izjavljam, da sem lastnik kmetije s sedežem na1
_______________________________ in v okviru te kmetije razpolagam z ustrezno gnojno jamo za gnojevko.
Nadalje izjavljam, da gnojevko iz hleva skladiščim v gnojni jami in jo uporabljam za gnojenje kmetijskih
površin s katerimi upravljam. Gnojevka nastaja v hlevu pri reji (izpolnite):
• ________ kom goveda, preračunano v enote GVŽ:__________.
• ________ kom prašiči, svinje in merjasci, preračunano v enote GVŽ:_________.
Kot dokazilo prilagam:
Kopija priloge A subvencijske vloge – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave, kopija
priloge B subvencijske vloge – Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (GVŽ), oboje za leto
2017 ALI
Kopija izpisa iz centralnega registra govedi za leto 2017 oz. 2018, katero izda Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
S podpisom te izjave izjavljam, da v gnojno jamo za gnojevko, poleg gnojevke, odlagam izključno
mulj/goščo/komunalno odpadno vodo iz (obkrožite):
• male komunalne čistilne naprave (MKČN)
• pretočne greznice
• nepretočne greznice
v kateri se čistijo/zbirajo (obkrožite) komunalne vode iz stanovanjske stavbe, ki spada v okvir kmetije, naslov
_____________________________. Zadnje praznjenje male komunalne čistilne naprave/greznice (obkrožite)
je bilo izvedeno dne ______________. Pri praznjenju je bilo odstranjeno: _____ m3 mulja/gošč/komunalne
odpadne vode(obkrožite). Mulj se je skladiščil v jami za gnojevko do dne _______________ in je bil uporabljen
za gnojenje na kmetijskih površinah skladno s predpisi.
Izjavljam, da
mulj iz MKČN oziroma gošče/vsebino iz greznic skladiščim v gnojni jami skupaj z gnojevko in sicer
najmanj 6 mesecev pred prvo uporabo za gnojilo v kmetijstvu, kot to določa 8. člen Uredbe o uporabi
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS št. 62/2008)
da seznanjen sem, da je ravnanje z vsebino iz greznic in muljem iz MKČN v nasprotju z 8. členom
Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, prepovedano
se zavedam, da lahko praznim le MKČN/greznico stanovanjske hiše, ki spada v sklop zgoraj navedenega
kmetijskega gospodarstva
so vsi na tej izjavi navedeni podatki resnični in zanje prevzemam polno odgovornost
Obvezujem se, da bom vsako spremembo v povezavi z zgoraj navedenem, pisno sporočil Občini Gorenja vasPoljane.
Datum: _________________
Ime in priimek lastnika kmetijskega gospodarstva: __________________________________
Naslov: ______________________________________
Podpis: _________________________
Prejemnik: Občina Gorenja vas-Poljane, režijski obrat, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
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Navedite naslov.

