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1.§
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1.
az
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talajterhelési díjat r.iúr",onak kéil'm-egállapítania
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(1) Mérésilehetőség hiányábanazéúa!íny

közuzemi vízműbŐI szolgáltatott ivővizért'
(2) Az áta'átty mértékeaz áI'ami tulajdonú
hasznáIatáért fizetendő díjakról szÓlÓ
illetőleg az áIiami tulajdonú u9zuzeÁi"csatornamű
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(1)

AkőzszolgákaÍőhelyivízgazdáLkoqá'i'.hatóságijogkörbetartoző
talajterhelési díj e'Ienőrzéséhez szÜkséges
szemyvízetuetyÁnez kápcsolód-Í
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(2) A

bevallásra keriilt adatokat

az

adőhatőság

bocsátott adatok alapjinellenőrzi.

a közszolgálátő

alta| rendelkezésre

5.§
(1)

Ez arendelet

(2)

Haályát veszti

a kihirdetését követő napon lép hatályba.

a

talajterhelési

díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljarási

szabályokról szóló 612005.(I.22) önkorm ányzati rendelet.
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BEVALLÁS
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Díjfizetésialap:

Biintetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
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tul

*Eredeti számiávaligazolni kell
őrízní.)

! ( A számlakat

aj

dono s/h asználő

aLáfu

ása

atfugyévet követő 5.év végéigmeg kell

