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Informacja o danych i czynnikach mających istotny wpływ na stan wewnątrzzakładowej 
gospodarki wodno-ściekowej: 

I. Dane podstawowe:

1. Nazwa i adres przedsiębiorstwa, zakładu, podmiotu gospodarczego*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Numer klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD):  .……………………………………………………………………………. 

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie:

- gospodarki wodno-ściekowej................................................................tel. .................................. 

4. Rodzaj produkcji lub świadczonych usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Oświadczam, że w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, ścieki przemysłowe wprowadzane

do kanalizacji zawierają/nie zawierają* substancje szczególnie szkodliwe. Jeżeli tak, proszę podać

numer pozwolenia wodnoprawnego i datę jego obowiązywania.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….     ……………………………………….. 
      data               czytelny podpis 

II. Dane szczegółowe:

Poniższe punkty załącznika wypełnia klient, który w wyniku prowadzonej działalności

gospodarczej wprowadza do kanalizacji ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie 

szkodliwe 

1. Lokalizacja zakładu z wyszczególnieniem obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń wodno–

kanalizacyjnych na terenie nieruchomości - według załączonej mapy sytuacyjno-wysokościowej

w skali 1:500 (1000) z legendą.

2. Podstawowe surowce do produkcji i ich zużycie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Zdolność produkcyjna:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Zmienność produkcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Organizacja pracy i produkcji:

- system………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ilość roboczogodzin w ciągu doby…………………. od……………………. do…………………………… 

- ilość dni pracy w tygodniu……………………… 

- planowane przestoje, remonty, przerwy w produkcji………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Opis instalacji do podczyszczania ścieków: …………………………………………………………….………………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wielkość strumienia ścieków poddawanego podczyszczaniu: ……………….….… m3/d. 

7. Planowe działania mające na celu ograniczenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych

do urządzeń kanalizacyjnych:

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………… 
data 

……………………………………………………………………………. 
czytelny podpis

 - Wypełnia Klient  - Wypełnia pracownik LPWiK S.A * niepotrzebne skreślić
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