Prešernova 7, Ilirska Bistrica
info@kp-ilb.si

Vloga za spremembo števila oseb za obračun odvoza odpadkov
št.:______________
Javnemu podjetju Komunala Ilirska Bistrica, Prešernova 7, za namene obračunavanja odpadkov
Stanujoč(a):

Podpisani(a):

PRIJAVLJAM

☐

Št. oseb za
Naslov:
Šifra
prijavo:
OM:
Ime in priimek naslovnika
računa:
Št.oseb po
Spremembo želim uveljaviti :
☐ s tekočim mesecem,
spremembi:
☐ z zamikom, od meseca ____________________ dalje.

Naročam posode za odpadke:

☐

da

☐

ne

(izpolnijo samo uporabniki, ki prijavljajo novo odjemno mesto)

Podpis plačnika računa :
(plačnik storitev je obvezen v primeru, ko je podajatelj vloge tretja oseba)
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☐

ODJAVLJAM*

Št. oseb za
Naslov:
odjavo:
Ime in priimek naslovnika
računa:
Št.oseb po
spremembi:

Šifra
OM:

2

(Obvezno izpolniti in priložiti podrdila v primeru, ko je podana vloga zaradi odjave oseb iz območja občine Ilirska Bistrica)

☐

Z verodostojno listino dokazujem, da ne bodo živeli v občini Ilirska Bistrica

☐

Začasna odjava

Velja do:

Ime in priimek:

☐

Začasna odjava

Velja do:

Ime in priimek:

☐

Začasna odjava

Velja do:

Ime in priimek:

☐

Stalna odjava

☐

Začasna odjava iz omočja RS

2a

V skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da
se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Javno podjetje Komunala
Ilirska Bistrica, d.o.o., z namenom izvajanja dejavnosti.
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Seznanjen(a) sem, da bo JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. v primeru neresnične izjave popravilo podatke na prvotno
stanje in smatralo to izjavo kot nično. V tem primeru bom vse račune, ki se bodo nanašali na to izjavo in bodo izstavljeni na
podlagi te izjave do datuma njenega preklica, tudi poravnal(a).
*V kolikor vlogi niso podana dokazila, so pa izpolnjeni tako podatki o odjavi kot prijavi oseb na območju občine Ilirska
Bistrica, se vloga za odjavo upošteva za obdobje enega meseca oz. do prvega uskajevanja števila oseb z evidenco št.
uradno prijavljenih oseb v občini Ilirska Bistrica ali evidenco upravnika stavbe (v primerih večstanovanjskih stavb z
upravnikom).

Podpis:

Kraj in datum:
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