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Podjetje Nigrad d.d. vas kot izvajalec javne službe odvajanja v vaši občini na podlagi 17.
člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Ur.l. RS, št.
88/2011 in na podlagi sprejetega programa za odvajanja obvešča naslednje:
Kot izvajalec javne službe moramo uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci
nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena te
uredbe pisno obveščati:
Na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalno odpadno vodo
in blato.
Obveščamo vas, da se čisti, obdeluje komunalno odpadno vodo in blato na CČN
MARIBOR
O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri
uporabnikih.
Obveščamo vas, da so roki za prevzem določeni 1x na 4. leta oz. skladno s programom.
Kot izvajalec javne službe vas moramo obveščati skladno s 17. členom najpozneje v treh
mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz 18. člena te
uredbe ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev. Kot izvajalec javne službe moramo
uporabnike javne službe obvestiti o datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne
službe s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
Na podlagi danega vas obveščamo, da ste po programu odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v planu za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih za
leto 2013. Zato vas naprošamo, da se za prevzem naročite na spodnji sledeči način
Podjetje zagotavlja praznjenje od ponedeljka do petka vsak delovni dan od 7.00 do 14.00.
Naročilo se lahko izvede telefonsko na tel. 02 45 00 382 oz. 031 543 320 ali osebno na sedežu
družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.
V primeru, da v letu 2013 ne boste izvršili prevzem komunalne odpadne vode in blata vas
bomo primorani predali pristojnim inšpekcijskim službam.
Priporočeno!
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