Mielec, dnia ………………………..……………

.………………………………….…………………………………………
nazwa
.…………………………….………………………………………………
adres siedziby
.…………………………….………………………………………………
telefon/e-mail

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MIELCU
ul. GŁOWACKIEGO 5
39-300 MIELEC

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
Gminy Mielec ścieków przemysłowych powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

………………………………………………….
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
- informacja dotycząca wytwarzanych ścieków przemysłowych,
- wyniki badań ścieków przemysłowych (lub przewidywany skład ścieków - odczyn, temperatura, BZT5,
ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
chlorki, węglowodory ropopochodne),
- plan sytuacyjny sieci własnej z zaznaczonymi miejscami wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń eksploatowanych przez GZGK w Mielcu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYTWARZANYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
Podstawa prawna:
a) art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Wodne - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2005 nr 233 poz. 1988, zm. Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1538).
b) art. 389 ust. 2 w związku z art. 34 pkt. 3 ustawy Prawo Wodne – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757)

Nazwa wnioskodawcy: …….………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……...

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………

Miejsce wykonywania działalności: …………………………………………………………………………………………………………...……………………….
Adres miejsca wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Rodzaj produkcji lub świadczonych usług:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Substancje niebezpieczne wprowadzane do ścieków (czy są, jakie):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przewidywany skład ścieków (jeżeli nie ma badań ścieków):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Istniejące/projektowane urządzenia do podczyszczania ścieków przed ich wprowadzeniem do kanalizacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ilość ścieków przemysłowych (przewidywana*/rzeczywista*):
Qmax godz …………..……..… m3/godz.
Qśr dob ……….………….…… m3/dobę
Qśr mies ………………………. m3/mies.

……………………….………………………………….
Miejscowość / data

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCY / KONTRAHENTA
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie
o ochronie
danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Mielcu z siedzibą w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec,
tel. 17 773 32 56.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: gzgk@ug.mielec.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji
przedmiotu wniosku, w tym zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e
RODO).
4) Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego
w pkt 3, w tym przechowywane do momentu archiwizacji wynikającego z instrukcji
kancelaryjnej.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych,
 ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu
przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia
Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa
się przetwarzanie,
 sprzeciwu, jednak pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych
i statutowych zadań Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu oraz
załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie
będzie możliwe zrealizowanie Pani/Pana spraw.
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
11) Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
1)

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Mielec, ………………...……………
(data)

………………..………………….………
(czytelny podpis)

wer.IX.2019

ZAŁĄCZNIK
do Zapewnienia Odbioru Ścieków Przemysłowych

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH
PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNCH
Wskaźniki
1.

Odczyn

pH

Wartość
dopuszczalna
6,5 - 9,5

2.

Temperatura

°C

max 35

3.

BZT5

mgO2/dm3

do 1000

4.

ChZT

mgO2/dm3

do 1500

5.

Zawiesina ogólna

mg/dm3

do 350

6.

Azot ogólny

mgN/dm3

do 150

7.

Fosfor ogólny

mgP/dm3

do 20

mg/dm3

do 100

mgCl/dm3

do 1000

mg/dm3

do 15

Lp.

Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym
9. 3Chlorki
.
10. Węglowodory ropopochodne
8.

Jednostka

Pozostałe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do gminnej
kanalizacji nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.(Dz.U. z 2006 r.,
Nr 136, poz. 964; tekst jednolity 2016 r. Dz.U. poz. 1757).

