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1. Podatki o upravljavcu:

1a - naziv / priimek in ime

1b - naslov 1c - številka in ime pošte

1d - kontaktna oseba

1e - e-naslov 1f - tel. 1g - fax

  V primeru ko je upravljavec pravna oseba:

1h - ident. št. za DDV 1i - matična številka

2. Osnovni podatki o MKČN:

2a - priimek in ime lastnika MKČN

2b - naslov lastnika MKČN 2c - številka in ime pošte lastnika MKČN

2d - občina lokacije MKČN 2e - naselje lokacije MKČN

2f - naslov lokacije MKČN 2g - katastrska občina 2 h - št. parcele

Koordinatne točke MKČN:
5d - x 5e - y

2i - naziv proizvajalca MKČN

2j - tip MKČN 2k - zmogljivost [PE] 2l - datum pričetka obratovanja

3. Način čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN:

3a - SIST EN (številka standarda - opis)

3b- mehansko čiščenje (da / ne) 3c - biološko čiščenje (da / ne) 3d - naknadno čiščenje (da / ne)

4. Priključene stavbe na MKČN:

HS_MID

letna poraba vode 

m3 število prebivalcev

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SKUPAJ 0

Naslov stavbe (ulica, hiš. št, poš. št., pošta)

                            VLOGA
 - za izvedbo pregleda delovanja MKČN - 
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5. Način odvajanja iz MKČN:

5a

5b

5c - naziv vodnega telesa površinske oz. podzemne vode

Koordinatne točke iztoka:
5d - x 5e - y

6. Ravnanje z odvečnim blatom:

6a - planirana pogostost odvoza v skladu z navodili proizvajalca

6b - prevoznik odvečnega blata iz MKČN

6c - naziv ČN ki prevzema blato iz MKČN 6d - prostornina usedalnika blata v m3

kraj, datum podpis upravljavca

Uporabniki, ki so priključeni na MKČN:

Šifra 

uporabnika

procent 

delitve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

100%

        posredno v podzemno vodo - ponikanje

        neposredno v površinsko vodo

naziv / priimek in ime naslov (DOSNAS_MAT_ULICA) podpis uporabnika


