WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I WODY POWIERZCHNIOWEJ
NA POTRZEBY CHOWU I HODOWLI RYB

Kwartał i rok**:

Podmiot korzystający z usług wodnych
Nazwa:

Adres:

REGON:

Telefon/faks:

Miejsce/
miejsca
korzystania z
usług wodnych

Pobór wód *
Lp.

Adres

Gmina

Powiat

RZGW

1
…

n

* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego z usług wodnych. Tabele wypełnia się oddzielnie dla
każdego ujęcia wody.
** Należy podać kwartał i rok, którego dotyczy wykaz.

Tabela A
Pobór zwrotny wód podziemnych, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,05m 3/s
Ujęcie wody

Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane

Adres

Nazwa ujęcia

numer i data wydania oraz organ, który wydał

termin obowiązywania

1

2

3

4

Ilość pobranej wody podziemnej [m3]
Pobór wody

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków1)

1

2

......................................m 3

.......................................m 3

Jakość pobranej wody podziemnej
Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie
[mg/dm3]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której
zużycie spowodowało powstanie ścieków
1) [kg]

1

2

3

BZT5
ChZTCr
Zawiesina ogólna
Tabela B
Pobór wody powierzchniowej w obiektach przepływowych, charakteryzujących sie poborem zwrotnym, jeżeli maksymalna ilość wód
powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,5 m 3/s
Ujęcie wody
adres

nazwa ujęcia

Pobór wody
(płynąca, stojąca)

1

2

3

Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane
numer i data wydania oraz organ, który
wydał

termin obowiązywania

4

5

Ilość pobranej wody powierzchniowej [m3]

Pobór wody

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków 1)

1

2

.........................................m 3

.........................................m 3

Jakość pobranej wody powierzchniowej
Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie
[mg/dm3]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której
zużycie spowodowało powstanie ścieków 1)
[kg]

1

2

3

BZT5
ChZTCr
Zawiesina ogólna

.............................................................
(data)

...............................................
(podpis osoby wypełniającej)

.....................................................
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu
korzystającego z usług wodnych)

Objaśnienia:
1) Wypełnia się przy ustalaniu opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w przypadku pomniejszania ilości substancji zawartych ściekach o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie,
której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile podmiot dysponuje danymi w tym zakresie, zgodnie z art. 278 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn.
zm.).

