OZNÁMENÍ
údajů pro stanovení výše poplatku za malý zdroj znečišťování ovzduší
podle § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.
ROK 200 … (údaje podle skutečnosti roku 200 …)

A. Údaje o provozovateli
Název provozovatele:
IČO (RČ):
Obec:

PSČ:

Ulice:

Č.p.:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Fax:

E-mail:

Č.o.:

Bankovní spojení:
Statutární zástupce:
Zpracovatel oznámení:
Tel.:

Příloha:
- kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, zřizovací listiny apod.

B. Údaje o zdroji (provozovně)
I. Spalovací zdroje
Identifikační číslo zdroje (IČZ):

3

Druh spalovacího zdroje:

1

Obec:

PSČ:

Ulice:

Č.p.:

Katastrální území (ÚTJ):

Kód ÚTJ:

Typ kotle:

Tepelný výkon kotle (kW):

Druh paliva:

Spotřeba (t/rok, m /rok):

Odpovědná osoba:

Tel.:

Č.o.:

3

Identifikační číslo zdroje (IČZ):

3

Druh spalovacího zdroje:

2

Obec:

PSČ:

Ulice:

Č.p.:

Katastrální území (ÚTJ):

Kód ÚTJ:

Typ kotle:

Tepelný výkon kotle (kW):

Druh paliva:

Spotřeba (t/rok, m /rok):

Odpovědná osoba:

Tel.:

Č.o.:

3

Příloha:
- kopie protokolu o autorizovaném měření účinnosti spalování a kontrole spalinových cest podle § 10 nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
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II. Ostatní zdroje – zdroje emisí těkavých organických látek (VOC) a tuhých znečišťujících látek
Identifikační číslo zdroje (IČZ):

3

Druh technologie:
Obec:

PSČ:

Ulice:

Č.p.:

Katastrální území (ÚTJ):

Kód ÚTJ:

Druh přípravku s obsahem těkavé organické látky VOC:

Spotřeba (t/rok):

Název těkavé organické látky VOC:

Spotřeba (t/rok):

Č.o.:

1

Celkem VOC:
Emise tuhých znečišťujících látek (t/rok):
Počet provozních dnů/měsíc:
Odpovědná osoba:

Tel.:

Identifikační číslo zdroje (IČZ):

3

Druh technologie:
Obec:

PSČ:

Ulice:

Č.p.:

Katastrální území (ÚTJ):

Kód ÚTJ:

Druh přípravku s obsahem těkavé organické látky VOC:

Spotřeba (t/rok):

Název těkavé organické látky VOC:

Spotřeba (t/rok):

Č.o.:

2

Celkem VOC:
Emise tuhých znečišťujících látek (t/rok):
Počet provozních dnů/měsíc:
Odpovědná osoba:

Tel.:

Příloha:
- roční hmotnostní bilance rozpouštědel podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.
- oznamovací list uživatele organických rozpouštědel podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

Datum:

Podpis statutárního zástupce:

Razítko:

Poučení:
Oznámení podle § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší jsou provozovatelé zpoplatněných malých zdrojů znečišťování
ovzduší povinni podat vždy do 15. února po skončení poplatkového období.
Malé spalovací zdroje jsou zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW (200 KW).
Spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW a malé spalovací zdroje používající jako paliva koks, dřevo, zemní plyn nebo
topný olej s obsahem síry do 0,1 % nejsou předmětem poplatku a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost.
Identifikační číslo zdroje (IČZ) přiděluje příslušný orgán ochrany ovzduší- nevyplňujte.
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