
  

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.  

         47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15     NIP 756-000-43-85 www.kpwgogolin.pl  
 tel.  77/4 232 031           e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl   

  
 

Gogolin, dnia……………………......  
INWESTOR  

Nazwisko i 

Imię / Nazwa  
                                                                  

                                                                  

Miejscowość                                                    Kod      -        

Ulica, Numer                                                                    

KRS                                                                    

NIP                      REGON                     

Tel/ e-mail                                                                    
PEŁNOMOCNIK  

Nazwisko i 

Imię / Nazwa  
                                                                  

                                                                  

Miejscowość                                                    Kod      -        

Ulica, Numer                                                                    

KRS                                                                    

NIP                      REGON                     

Tel/ e-mail                                                                    

Załącznik dotyczący ścieków o podwyższonym ładunku  
Rodzaj obiektu z którego będą odprowadzane ścieki o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń: 

budynek usługowo – przemysłowy: (jaki): ………..………………………………………………………………………….. 

inny obiekt (jaki): ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Lokalizacja obiektu:  
Ulica i numer budynku:                                                                 

Miejscowość:                                                                

Numer działki                                                                 

Obręb                                                                

  

Ilość odprowadzanych ścieków o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń: …....................... m3/d  
  

Charakterystyka odprowadzanych ścieków o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń:  

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

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

Skład ścieków o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń:  

BZT5                 ……………………………………. 

ChZT                 ……………………………………. 

Zawiesina ogólna              …………………………………….. 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym      …………………………………….. 

Azot ogólny                            …………………………………….. 

Metale ciężkie             ……………………………………..  

pH                  …………………………………….. 

Temperatura               ………………………………………  

http://www.kpwgogolin.pl/
http://www.kpwgogolin.pl/


 

 

Proponowany sposób podczyszczenia ścieków o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń przed 

wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej:  

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Gogolin Sp. z o.o. 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15, w zakresie niezbędnym do przygotowania i wydania warunków 

technicznych. (Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia1997 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze 

zm.).  
  
Klauzula informacyjna   

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922 ze zm.) informuję, że Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest Komunalne  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. Dane będą 

przetwarzane w celu świadczonych przez Spółkę usług.   
2. Przysługuje Panu (Pani) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.   
3. Dane osobowe udostępniane są organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  
4. Obowiązek podania danych wynika z treści przepisów prawa,  w pozostałych przypadkach jest 

dobrowolne.  

  

  

  

  

  

  

                                ……………………………………………….  
(czytelny podpis wnioskodawcy)  

   

 


