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Wodociągi Siemianowickie 

Aqua-Sprint Sp. z o.o. 

ul. Śląska  100 

41-100 Siemianowice Śląskie 

 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  

 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami 

Dane wnioskodawcy 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy …………………………………………………………………………………………………. 

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

Adres miejsca prowadzenia działalności  
na terenie Siemianowic Śląskich  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji 
(jeśli taki sam to zaznaczyć j.w.)  
 …………………………………………………………………………………………………. 

Pesel/ nr nip    …………………………………………………………………………………………………. 

Nr BDO     …………………………………………………………………………………………………. 

Nr umowy    …………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego  …………………………………………………………………………………………………. 

Dane pełnomocnikia 

Pełnomocnik 
nazwisko i imię lub nazwa  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres (ulica i nr posesji)   …………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego  …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Załączniki bezwzględnie wymagane: 

1. Wykaz substancji w ściekach przemysłowych (załącznik 1 do wniosku) 

2. Charakterystyka działalności prowadzonej przez wnioskodawcę: rodzaj i wielkość produkcji, 

stosowane procesy technologiczne w trybie § 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 
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lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757) 

3. Charakterystyka gospodarki ściekowej w zakładzie (w tym urządzeń podczyszczających, ilości 

wytwarzanych ścieków przemysłowych, miejsc powstawania ścieków przemysłowych) w trybie § 5 

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. 2016 poz. 1757) 

4. Operat wodnoprawny 

5. Podmioty prowadzące działalność: sprawozdania z badań ścieków za ostatni rok kalendarzowy 

prowadzone w trybie § 10 ust.1 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. 2016 poz. 1757) 

6. Załącznik mapowy ze wskazaną propozycją studni kontrolnej 

 

 

      
 

 _________________________________ 
(Data, Czytelny Podpis) 
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Załącznik 1 

Wykaz substancji w ściekach przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez 
Wnioskodawcę 

 

Lp. Parametr [X] 

1 Zawiesiny łatwo opadające  

2 Zawiesiny ogólne  

3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr )  

4 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)  

5 Ogólny węgiel organiczny (OWO)  

6 Azot amonowy  

7 Azot azotynowy  

8 Fosfor ogólny  

9 Chlorki  

10 Siarczany  

11 Siarczyny  

12 Żelazo ogólne  

13 Glin  

14 Antymon  

15 Arsen  

16 Bar  

17 Beryl  

18 Bor  

19 Cynk  

20 Cyna  



 

 

4 

 

21 Chrom+6  

22 Chrom ogólny  

23 Kobalt  

24 Miedź  

25 Molibden  

26 Nikiel  

27 Ołów  

28 Selen  

29 Srebro  

30 Tal  

31 Tytan  

32 Wanad  

33 Chlor wolny  

34 Chlor całkowity  

35 Cyjanki związane  

36 Cyjanki wolne  

37 Fluorki  

38 Siarczki  

39 Rodanki  

40 Fenole lotne (indeks fenolowy)  

41 Węglowodory ropopochodne  

42 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym  

43 Insektycydy fosforoorganiczne  

44 Lotne związki chloroorganiczne (VOX)  
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45 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)  

46 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toluen, ksylen)  

47 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)  

48 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)  

49 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)  

50 Rtęć  

51 KadM  

52 Heksachlorocykloheksan  

53 Tetrachlorometan  

54 Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole  

55 Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna  

56 Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT)  

57 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)  

58 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)2  

59 Heksachlorobenzen (HCB)  

60 Heksachlorobutadien (HCBD)  

61 Trichlorometan (chloroform)(CHC13)  

62 1,2-dichloroetan (EDC)  

63 Trichloroetylen (TRI)  

64 Tetrachloroetylen (PER)  

65 Trichlorobenzen (TCB)jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)  

 
 
 
 

_________________________________ 
(Data, Czytelny Podpis) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2, oraz art. 14 ust. 1 oraz 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach 

Śląskich (41-100), przy ulicy Śląskiej 100 (dalej jako: Administrator); 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Justyna Zahraj z którą można skontaktować się pod  numerem 

tel. 32 7535378 lub adresem e-mail: iodo@aqua-sprint.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją 

zadań statutowych, w oparciu o: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w zakresie: 

➢ czynności zmierzających do zawarcia umowy 

➢ zawarcia umowy oraz jej późniejszej obsługi 

b) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora i wykonawcę, przy czym prawnie uzasadniony interes administratora oraz wykonawcy stanowi zawarcie i 

realizacja umowy. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych zwykłych 

obejmujących: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail w zakresie zgłaszania 

awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 

minimalizacja strat i ochrona środowiska, 

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, 

z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679, tj. 

operatorzy pocztowi i kurierzy, jak również hostingodawcy poczty e-mail administratora i serwerów administratora; 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

a) Przez okres wynikający z zawartych umów, jak również przez okres niezbędny do ich rozliczenia, zgłaszania ewentualnych 

roszczeń, 

6) przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, 

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, 

jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w 

przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia 2016/679, uwzględniając zapisy art. 21 Rozporządzenia 2016/679, 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa; 

7) jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie 

przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 lit. a oraz b niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

8) podanie przez Państwa danych: 

a) jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy z 

Wodociągami Siemianowickimi Aqua – Sprint Sp. z o.o. (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. a niniejszej 

informacji), 

b) jest niezbędne w celu zgłoszenia awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury  (w kontekście celu 

przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. b niniejszej informacji); 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 


