Mestský úrad v Šamoríne / Somorjai Városi Hivatal
Hlavná ul. 37 / Fő utca 37
9 3 1   0 1   Š a m o r í n

ÉRTESÍTÉS

a légkör szennyezéséért fizetendő illeték összegének a megállapítására szolgáló adatokról
…………………… évre
(az év folyamán megállapított valóságos adatok szerint)

A kis légkörszennyező forrás üzemeltetője az SzK NT légkörszennyezésért fizetendő illetékekről kiadott 401/1998-as sz. törvénye 6. paragrafusának 4. bekezdése, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében  Somorja Városának az illeték összegének a meghatározására az alábbi adatokat jelenti be:  

I. Általános adatok



A légkörszennyező forrás címe:
Kis forrás  –  a technológia, az előállítás megnevezése, 





A légkörszennyező forrás üzemeltetője:
(0,3 MW-nál kisebb teljesítményű kazán, a technológiai eljárások berendezései, stb.)





Megnevezés, cím







Megnevezni az üzem fajtáját 

Azonosítás:



Azonosító szám (IČO) vállalkozásra jogosult természetes személy vagy jogi személy esetében 



Bankszámlaszám:



Az üzemeltetés megkezdésének időpontja:



(hónap, év)







II. A kis légkörszennyező források adatai

A. Kis légkörszennyező forrás esetén a 0,3 MW-nál kisebb teljesítményű kazán üzemeltetője az alábbi adatokat is feltünteti:

A kazán típusa:
Teljesítménye kW-okban:
Mennyiség:





A fűtőanyag fajtája:
Évi fűtőanyagszükséglet (t/év, m3/év):  


(földgáz, ORO, kőolaj, fa,



szén, koksz)



A kémény magassága m:
Megjegyzés: az üzemeltetés ideje:


A kéményüregek (nyílások) száma:
AB kazánház, üzem
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B. Azok a technológiai folyamatok berendezéseit üzemeltetők, akik nem tartoznak a nagy és közepes légkörszennyező forrásokat üzemeltetők közé, az alábbi adatokat töltik ki: 

A termelés kapacitása (t/év):

Az alapvető fűtőanyag szükséglete (t/év):

A légkörszennyező anyagok fajtái:

A légkörszennyező anyagok kibocsájtásának mennyisége (kg/év):

A kibocsájtott légkörszennyező anyagok megállapításának módja:  






C. Az üzemanyagtöltő állomások, fűtőanyagokat, nyersanyagokat, termékeket, hulladékot és felfogott exhalátumokat tároló lerakatok üzemeltetői, továbbá azoknak a helyeknek a működtetői, amelyeken az ott folyó munkálatok légkörszennyezést okozhatnak, illetve egyéb építkezéseket és tevékenységeket üzemeltetők, amelyek nagy mértékben szennyezik a légkört:

A végzett tevékenység fajtája:

A kezelt és raktározott anyagok fajtái és mennyisége (t/év): 

A légkörszennyező anyagok fajtái és kibocsájtásuk mennyisége (t/év):

A légkörszennyező anyagok elválasztásának módja: 

Az elválasztás hatékonysága (%):

A földalatti tartályok  feltöltésének módja és a gépkocsik tankolása:

A tevékenység végzésére szolgáló felület nagysága:

Egyéb adatok: 



Az értesítést kidolgozta: ……………………………………   Aláírás: ………………………..

Az értesítés helyességéért felel: ……………………………   Aláírás: ………………………..


Előterjesztve (dátum) ……………………………
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