Меморандум предузећа

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет: Захтев за издавање дозволе за третман отпада

На основу члана 62. а у вези са чланом 59. Закона о управљању
отпадом («Службени гласник Републике Србије», број 36/09, 88/10 и 14/16),
подносим захтев за издавање дозволе за складиштење отпада на кат. парц.
број ________, к.о. ______________, на територији општине Кула, за врсту
отпада __________________________________________ индексних бројева
_________________________________________________________ .
У прилогу:
1. достављам податке о
- подносиоцу захтева
- постројењу и локацији
- капацитету постројења
- врсти, количини и пореклу отпада
- методе и технологије које ће се користити
- опреми и уређајима који ће се користити
- број запослених и њихове квалификације
- квалификованом лицу одговорном за стручни рад ;
2. прилажем следећу документацију
- потврду о регистрацији
- радни план постројења за управљање отпадом
- план заштите од удеса и оверен елеборат заштите од пожара, у складу са законом
- план затварања постројења,
- изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада
- изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања остатака
из постројења
- сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени
утицаја затеченог стања, или други акт у складу са законом,
- копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са
законом (употребна дозвола, копија плана, препис листа непокретности...)
- финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или
штете причињене трећим лицима,
- изјава ко је одговорно лице,
- за одговорно лице за управљање постројењем доказ о стручној спреми, обављеном
стажу, да није кажњавано за кривично дело,
- доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев у износу од
__________ динара на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 26-218
и Општинске административне таксе за решење у износу од _________ динара, на
жиро рачун број 840-742251843-73 позив на број 97 26-218

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:

___________________
(потпис овлашћеног лица)
М.П.

