Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
1. §
(1) Diósd Város közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és
csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi
a)
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem csatlakoztatott ingatlanokról,
b)
a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
c)
az általuk felhasznált víz mennyiségéről,
d)
locsolási célú felhasználásukról
ingatlanonkénti bontásban tárgyév február 15. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzat
jegyzőjének.
(2) A Diósd Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről
ingatlanonkénti bontásban tárgyév február 15. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzat
jegyzőjének.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a
bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.
2. Talajterhelési díj bevallása
2. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és az önkormányzat jegyzőjéhez történő benyújtásával
teljesíti.
(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat
ingatlanonként, telephelyenként kell bevallani.
3. §
A talajterhelési díjat egy összegben, a bevallással egyidejűleg kell megfizetni Diósd Város
Önkormányzatának 10402142-21423750-70830000 számú Talajterhelési Díj számlájára.
3. Mentesség
4. §
1

(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a)
Az a 70. életévet betöltött személy, aki a tulajdonát képező ingatlanban egyedül él.
b)
A közszolgáltató igazolása alapján az a természetes személy, akinél a csatornára való rákötési
kizárólag kisátemelő beépítésével oldható meg.
(2) Kibocsátó a mentességek igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott
igazolások csatolásával nyilatkozik.
4. Záró rendelkezések
5. §
Hatályát veszti a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a
rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről szóló 36/2004.(XII.17.)
önkormányzati rendelet.
6. §
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
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