VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Vlagatelj:
Naslov:

Pošta:

Tel. štev.:

E-mail:

Obkroži:
Komunalni prispevek se odmerja za:
a) za gradnjo oz. legalizacijo objekta
b) za legalizacijo objekta daljšega obstoja
c) za priključitev na:
 vodovodno omrežje
 kanalizacijsko omrežje

na parc.št. ____________ k.o. ___________

št. stavbe____________

vrsta objekta: ________________________________________________
Priloge vlagatelja k vlogi (obkroži):
- projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja št. ____________
- dokumentacija za legalizacijo
- posnetek obstoječega stanja objekta (tloris, prerez in dimenzije objekta, pri stavbah
tudi pogled in tlorise vseh etaž z osnovnimi merami prostorov ter seznamom
prostorov s površinami)
- dokazilo o legalnosti objekta (gradbeno dovoljenje ali odločbo o domnevi izdanega
gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1, za objekte zgrajene pred
31.12.1967; ki se pridobi na upravni enoti); v primeru odstranitve, dozidave ali
rekonstrukcije obstoječega objekta
- v primeru priključitve obstoječega objekta na vodovodno omrežje:
 mnenje za priključitev obstoječega objekta - Komunala Brežice d.o.o.
Datum:
lastnoročni podpis

V skladu s tarifno št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo,
14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 - ZFRO) se plača upravna taksa v višini 22,60
€, na št. računa: SI56 0120 9409 0309 122, sklic: SI11 75086-7111002, BIC banke:BSLJSI2X.
Občina Brežice bo osebne podatke, pridobljene v tem obrazcu, obdelovala izključno v za namen obravnave te
vloge v skladu z 221. ali 222. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20). Občina
Brežice osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam brez pisne privolitve posameznika. Podrobnejše
informacije o ravnanju Občne Brežice z osebnimi podatki so dosegljive v dokumentu Politika varstva osebnih
podatkov, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Brežice ter pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. št.: 07 620 525, e-naslov: ingrid.molan@brezice.si.

