
OŚWIADCZENIE 
o danych i czynnikach maj ących istotny wpływ 

na stan wewn ątrzzakładowej gospodarki wodno- ściekowej 

1. Zobowiązuję się do nie przekraczania wartości wszystkich parametrów 
zanieczyszczeń zawartych w tabeli dotyczącej dopuszczalnych wartości 
zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego  
„WOD.-KAN.” Sp. z o. o. 

 
2. Lokalizacja obiektu w zlewni oczyszczalni ścieków: BEŁCHATÓW. 

 
3. Lokalizacja obiektu z wyszczególnieniem obiektów budowlanych i urządzeń 

wodnokanalizacyjnych na terenie nieruchomości – według załączonej mapy 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (1000) z legendą. 

 
4. Osoby upowaŜnione do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie: 

- charakter produkcji.............................................................................................. 
tel. ....................................................................................................................... 
- gospodarka wodno-ściekowa .............................................................................. 
tel. ....................................................................................................................... 
 

5. Osoby upowaŜnione do uczestnictwa w kontroli gospodarki wodno-ściekowej: 
 - …………………………………….. tel. ………………………………… 
 - …………………………………….. tel. ………………………………… 

 
6. Rodzaj produkcji lub świadczonych usług: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Podstawowe surowce do produkcji i ich zuŜycie*: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Środki i substancje stanowiące zagroŜenie dla funkcjonowania urządzeń 

kanalizacyjnych lub negatywnie oddziaływujące na procesy oczyszczania ścieków i 

ich zuŜycie*: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

* w przypadku, gdy punkt 7 i 8 nie dotyczy patrz punkt 20 i 21 
 

 
9. Zdolność produkcyjna: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Szacunkowe zuŜycie wody wodociągowej na cele: 
- socjalno-bytowe: ................................................................. m3/d 
- usługowo-produkcyjne (w tym zuŜyte bezpowrotne): ..........................................m3/d 

 



11. Źródła zaopatrzenia w wodę inne niŜ z sieci wodociągowej: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
- wydajność eksploatacyjna: .......................................................... m3/d 
- średni pobór wody: ..................................................................... m3/d 

 
 

12. System odprowadzania wód opadowych**: powierzchniowy, kanalizacja deszczowa. 
.                                                                                                                                                           ( ** - niepotrzebne skreślić) 
 

13. Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji 
wydane w ……… roku przez…………………………………………………………….. 

 
14. Wielkość strumienia ścieków poddawanego podczyszczaniu lub oczyszczaniu w 

urządzeniach do: 
- separacji olejów i tłuszczy .........................................................m3/d 
- neutralizacji ..............................................................................m3/d 
- oczyszczania mechanicznego ....................................................m3/d 
- oczyszczania biologicznego ......................................................m3/d 
- inne (jakie?) ..............................................................................m3/d 

 
15. Zakres i częstotliwość wykonywania analiz zanieczyszczeń w ściekach wynikający z 

posiadanego pozwolenia wodno-prawnego: 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Planowane przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie ilości ścieków i ładunków 

zanieczyszczeń odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
17. W przypadku zmiany profilu działalności prowadzonej pod ww. adresem, zobowiązuję 

się do złoŜenia nowego oświadczenia w biurze obsługi klienta „WOD.-KAN.”  
Sp. z o. o. 

 
18. Konieczność wykonywania badań ścieków dwukrotnie w ciągu roku oraz 

przedkładania ich wyników do biura obsługi klienta „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. zostanie 
określona na podstawie złoŜonego oświadczenia. 

 
19. Zakres badań zostanie określony na podstawie złoŜonego oświadczenia. Zakres 

badań moŜe ulec zmianie. 
 

 
 
 
 
 
 

 



20. Oświadczam, iŜ jestem osobą prywatną i/w wyniku prowadzonej przeze mnie 
działalności gospodarczej* nie będę wprowadzał do kanalizacji sanitarnej ścieków 
przemysłowych. Ścieki sanitarne wprowadzane do kanalizacji nie będą przekraczać 
parametrów zawartych w poniŜszej tabeli. 

 
 
 

Dopuszczalne warto ści wska źników zanieczyszcze ń w ściekach 
wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego „WOD.-KAN. ” Sp. z o.o. 

 
 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartości 

dopuszczalne 
1. Azot amonowy mg/dm3 ≤ 150 
2. Fosfor ogólny * mg/dm3 ≤ 15 
3. BZT5* mg/dm3 ≤ 450 
4. ChZT* mg/dm3 ≤ 1000 
5. Zawiesina ogólna* mg/dm3 ≤ 400 
6. Temperatura 0C ≤ 35 
7. Odczyn pH 6,5 - 9,5 
8. Substancje ekstrahujące 

się eterem naftowym 
mg/dm3 

≤ 100 

9. Substancje 
powierzchniowo czynne - 
anionowe 

mg/dm3 
≤ 15 

10. Węglowodory 
ropopochodne 

mg/dm3 
≤ 15 

11. Chlorki mg/dm3 ≤ 1000 
12. Chlor wolny mg/dm3 ≤ 1 
13. Chrom +6 mg/dm3 ≤ 0,2 
14. Chrom ogólny mg/dm3 ≤ 1 
15. Cyjanki wolne mg/dm3 ≤ 0,5 
16. Cynk mg/dm3 ≤ 5 
17. Fenole lotne mg/dm3 ≤ 15 
18. Fluorki mg/dm3 ≤ 20 
19. Kadm mg/dm3 ≤ 0,4 
20. Miedź mg/dm3 ≤ 1 
21. Nikiel mg/dm3 ≤ 1 
22. Ołów mg/dm3 ≤ 1 
23. Siarczany mg/dm3 ≤ 500 
24. Siarczki mg/dm3 ≤ 1 
25. Rtęć mg/dm3 ≤ 0,06 
26. śelazo ogólne mg/dm3 ≤ 5 

 

*Wartość wskaźników ustalona na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem 

zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (§8 ust. 1). 

 



21. 
W przypadku stwierdzenia przez „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. przekroczeń 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych przeze mnie 
ściekach, wyraŜam zgodę na naliczenie opłaty zgodnie obowiązującą na terenie 
miasta Bełchatowa Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Odsetki za ewentualną zwłokę w uiszczaniu kary umownej 
pobrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                               Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
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na stan wewn ątrzzakładowej gospodarki wodno- ściekowej 

1. Zobowiązuję się do nie przekraczania wartości wszystkich parametrów 
zanieczyszczeń zawartych w tabeli dotyczącej dopuszczalnych wartości 
zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego  
„WOD.-KAN.” Sp. z o. o. 

 
2. Lokalizacja obiektu w zlewni oczyszczalni ścieków: BEŁCHATÓW. 

 
3. Lokalizacja obiektu z wyszczególnieniem obiektów budowlanych i urządzeń 

wodnokanalizacyjnych na terenie nieruchomości – według załączonej mapy 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (1000) z legendą. 

 
4. Osoby upowaŜnione do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie: 

- charakter produkcji.............................................................................................. 
tel. ....................................................................................................................... 
- gospodarka wodno-ściekowa .............................................................................. 
tel. ....................................................................................................................... 
 

5. Osoby upowaŜnione do uczestnictwa w kontroli gospodarki wodno-ściekowej: 
 - …………………………………….. tel. ………………………………… 
 - …………………………………….. tel. ………………………………… 

 
6. Rodzaj produkcji lub świadczonych usług: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Podstawowe surowce do produkcji i ich zuŜycie*: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Środki i substancje stanowiące zagroŜenie dla funkcjonowania urządzeń 

kanalizacyjnych lub negatywnie oddziaływujące na procesy oczyszczania ścieków i 

ich zuŜycie*: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

* w przypadku, gdy punkt 7 i 8 nie dotyczy patrz punkt 20 i 21 
 

 
9. Zdolność produkcyjna: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Szacunkowe zuŜycie wody wodociągowej na cele: 
- socjalno-bytowe: ................................................................. m3/d 
- usługowo-produkcyjne (w tym zuŜyte bezpowrotne): ..........................................m3/d 

 



11. Źródła zaopatrzenia w wodę inne niŜ z sieci wodociągowej: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
- wydajność eksploatacyjna: .......................................................... m3/d 
- średni pobór wody: ..................................................................... m3/d 

 
 

12. System odprowadzania wód opadowych**: powierzchniowy, kanalizacja deszczowa. 
.                                                                                                                                                           ( ** - niepotrzebne skreślić) 
 

13. Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji 
wydane w ……… roku przez…………………………………………………………….. 

 
14. Wielkość strumienia ścieków poddawanego podczyszczaniu lub oczyszczaniu w 

urządzeniach do: 
- separacji olejów i tłuszczy .........................................................m3/d 
- neutralizacji ..............................................................................m3/d 
- oczyszczania mechanicznego ....................................................m3/d 
- oczyszczania biologicznego ......................................................m3/d 
- inne (jakie?) ..............................................................................m3/d 

 
15. Zakres i częstotliwość wykonywania analiz zanieczyszczeń w ściekach wynikający z 

posiadanego pozwolenia wodno-prawnego: 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Planowane przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie ilości ścieków i ładunków 

zanieczyszczeń odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
17. W przypadku zmiany profilu działalności prowadzonej pod ww. adresem, zobowiązuję 

się do złoŜenia nowego oświadczenia w biurze obsługi klienta „WOD.-KAN.”  
Sp. z o. o. 

 
18. Konieczność wykonywania badań ścieków dwukrotnie w ciągu roku oraz 

przedkładania ich wyników do biura obsługi klienta „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. zostanie 
określona na podstawie złoŜonego oświadczenia. 

 
19. Zakres badań zostanie określony na podstawie złoŜonego oświadczenia. Zakres 

badań moŜe ulec zmianie. 
 

 
 
 
 
 
 

 



20. Oświadczam, iŜ jestem osobą prywatną i/w wyniku prowadzonej przeze mnie 
działalności gospodarczej* nie będę wprowadzał do kanalizacji sanitarnej ścieków 
przemysłowych. Ścieki sanitarne wprowadzane do kanalizacji nie będą przekraczać 
parametrów zawartych w poniŜszej tabeli. 

 
 
 

Dopuszczalne warto ści wska źników zanieczyszcze ń w ściekach 
wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego „WOD.-KAN. ” Sp. z o.o. 

 
 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartości 

dopuszczalne 
1. Azot amonowy mg/dm3 ≤ 150 
2. Fosfor ogólny * mg/dm3 ≤ 15 
3. BZT5* mg/dm3 ≤ 450 
4. ChZT* mg/dm3 ≤ 1000 
5. Zawiesina ogólna* mg/dm3 ≤ 400 
6. Temperatura 0C ≤ 35 
7. Odczyn pH 6,5 - 9,5 
8. Substancje ekstrahujące 

się eterem naftowym 
mg/dm3 

≤ 100 

9. Substancje 
powierzchniowo czynne - 
anionowe 

mg/dm3 
≤ 15 

10. Węglowodory 
ropopochodne 

mg/dm3 
≤ 15 

11. Chlorki mg/dm3 ≤ 1000 
12. Chlor wolny mg/dm3 ≤ 1 
13. Chrom +6 mg/dm3 ≤ 0,2 
14. Chrom ogólny mg/dm3 ≤ 1 
15. Cyjanki wolne mg/dm3 ≤ 0,5 
16. Cynk mg/dm3 ≤ 5 
17. Fenole lotne mg/dm3 ≤ 15 
18. Fluorki mg/dm3 ≤ 20 
19. Kadm mg/dm3 ≤ 0,4 
20. Miedź mg/dm3 ≤ 1 
21. Nikiel mg/dm3 ≤ 1 
22. Ołów mg/dm3 ≤ 1 
23. Siarczany mg/dm3 ≤ 500 
24. Siarczki mg/dm3 ≤ 1 
25. Rtęć mg/dm3 ≤ 0,06 
26. śelazo ogólne mg/dm3 ≤ 5 

 

*Wartość wskaźników ustalona na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem 

zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (§8 ust. 1). 

 



21. 
W przypadku stwierdzenia przez „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. przekroczeń 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych przeze mnie 
ściekach, wyraŜam zgodę na naliczenie opłaty zgodnie obowiązującą na terenie 
miasta Bełchatowa Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Odsetki za ewentualną zwłokę w uiszczaniu kary umownej 
pobrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                               Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
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