Številka odjemnega mesta (na položnici)

Ime in priimek nosilca odjemnega mesta

Naslov

Telefon

Parc. št. in k. o., kjer se nahaja kompostnik

IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
V HIŠNEM KOMPOSTNIKU
(Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Občinski odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki in Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki)

S podpisom izjave potrjujem:
1. da uporabljam hišni kompostnik za zbiranje in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, ki:
- je lociran na funkcionalnem zemljišču objekta, kjer nastajajo ti odpadki, in sicer na zračnem mestu, ki ne
omogoča zadrževanja vonjav iz kompostnika,
- je kompaktne izvedbe, narejen tako, da je živalim (mačke, psi, glodalci, ptiči) onemogočen dostop do
ostankov hrane, ki se kompostirajo,
- ima vedno nameščen pokrov, če je pokrov z odprtinami, so te premera največ 5cm;
2. da biološko razgradljivih odpadkov ne mešam z drugimi komunalnimi odpadki oziroma jih ne odlagam
v zabojnike za zbiranje ostanka odpadkov in zabojnike, nameščene na ekoloških otokih;
3. da sem seznanjen, da oddaja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v
zbirne centre ni prosta plačila in da sem ob oddaji zelenega vrtnega odpada dolžan pooblaščenemu
delavcu v zbirnem centru predložiti na vpogled zadnjo prejeto specifikacijo plačila komunalnih storitev;
4. da sem seznanjen, da bo ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki v mojem gospodinjstvu periodično
nadziral izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in medobčinska inšpekcija ter da bom v
primeru neupoštevanja določil veljavnih predpisov nosil posledice morebitnih sankcij in izbrisa iz evidence
oseb, ki kompostirajo odpadke v hišnem kompostniku.
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki bo upošteval znižano plačilo prvo obračunsko
obdobje po prejemu izjave o kompostiranju in izvršenem ogledu ustreznega hišnega kompostnika, ki ga
je izvajalec dolžan opraviti v roku enega meseca od prejema izjave o kompostiranju.
S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno
dovoljujem in pooblaščam Komunalo Tolmin d.o.o., da zbrane podatke zbira, obdeluje in hrani za namen izvajanja gospodarske
javne službe in ugotovitve pravilnega stanja skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbe EU
2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), pri čemer lahko uporablja Komunala Tolmin d.o.o. različne komunikacijske
kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.).

Kraj in datum: ________________________________________________
Podpis nosilca odjemnega mesta: _________________________________

