
Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych przemysłowych                                   

do Stacji Zlewnej w Myszkowie przy ulicy Partyzantów. 

1. Producent nieczystości ciekłych: 

 

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

(nazwisko i imię, nazwa) 
 

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

(adres – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr) 
 

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

(adres do korespondencji) 
 

Producent nieczystości ciekłych oświadcza, że jest ……………………………………………………………………. 
        ( np. właścicielem, zarządcą nieruchomości, najemcą, dzierżawcą, użytkownikiem) 

 

 

PESEL: …………………………………………………….  REGON: …………………………………………………. 
        (uzupełnić w przypadku umowy z os. fizyczną)                    (uzupełnić w przypadku umowy z os. fizyczną/os .prawną) 

 

KRS: ………………………………………………………..  NIP: ………………………………………………………… 
    (uzupełnić w przypadku umowy z os. prawną)              (uzupełnić w przypadku umowy z os. prawną / os. fizyczną) 

 

Prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów. 
 

Telefon: ………………………………………………... 
 

e-mail: …………………………………………………… 

 

2. Osoba reprezentująca podmiot w umowie: ………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

3. Lokalizacja nieruchomości objętej wnioskiem: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres 

4. Rodzaj obiektu*: 

 Mieszkalny   

 Biurowy 

 Handlowy 

 Usługowy 

 Produkcyjny 

 Inny (jaki?) 

 

5. Producent nieczystości ciekłych posiada *:  

 Przyłącze wodociągowe 

 Własne ujęcie wody (studnia) 

 Zbiornik bezodpływowy 

 Urządzenia podczyszczające nieczystości ciekłe  

(należy dołączyć do wniosku ostatnie wyniki badań 

 ścieków podczyszczonych, schemat technologiczny 

 oraz wykaz urządzeń podczyszczających) 



 

6. Rodzaj powstających ścieków: 

 

Lp. Rodzaj ścieków TAK NIE 

1 Nieczystości bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego  oraz użyteczności publicznej, powstające 
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych 
budynków, a także wody opadowe lub roztopowe  

  

2 Nieczystości przemysłowe – ścieki, niebędące nieczystościami 
bytowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 
działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową                   
lub usługową a także będące mieszaniną ze ściekami innego 
rodzaju. 

  

3 Nieczystości przemysłowe o charakterze zbliżonym do ścieków 
bytowych ( biura, sklepy przemysłowe itp. lub z nieruchomości 
posiadających urządzenie podczyszczające ) 

  

 

6. Rodzaj prowadzonej działalności (w przypadku występowania działalności należy zaznaczyć X) 

Lp. Rodzaj zakładów handlowych, przemysłowych, transportowych ,usługowych, 
składy materiałów 

TAK 

1. Przemysł produktów spożywczych  

2. Przemysł garbarski, skórzany, przetworów zwierzęcych, ubojnie  

3. Przemysł włókienniczy i pralniczy  

4. Przemysł papierniczy i graficzny  

5. Przemysł metalowy i żelazny  

6. Przemysł chemiczny  

7. Przemysł farmaceutyczny  

8. Szpitale, kliniki, przychodnie itp.  

9. Lecznice dla zwierząt  

10. Galwanizernie  

11. Farbiarnie  

12. Stacje paliw  

13. Warsztaty  

14. Myjnie samochodowe  

15. Handel  

16. Garmażernie  

17. Gastronomia(restauracje, stołówki, bary, pizzerie itd.)  

18. Hotele, motele, itd  

19. Szlifiernie  

20. Inne (podać jakie?)  
 

Opis prowadzonej działalności: 

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

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

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

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

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

Za zgodność powyższych danych poręczam własnoręcznym podpisem. 

 

Data ………………….      …………. ……………………….………………… 
Pieczątka i podpis producenta nieczystości ciekłych 

 

 zaznaczyć właściwe 


