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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OS-3

Sprawozdanie o gospodarowaniu
wod¹, œciekach i ³adunkach

zanieczyszczeñ

za rok 2007

Urz¹d Statystyczny

w ...........................................................

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ/wys³aæ w terminie do dnia
31 stycznia 2008 r.

Dzia³ 1. Gospodarowanie wod¹

Wyszczególnienie
dam3 (tys.m3)/rok

(bez znaku po
przecinku)

0 1

Woda pobrana
z ujêæ zak³adu

podziemna (ze studni) 01

powierzchniowa œródl¹dowa 02

morskie wody wewnêtrzne 03

z odwadniania
zak³adów górni-
czych oraz obiek-
tów budowlanych

razem 04

w
tym

nadaj¹ca siê do wykorzystania
w zak³adzie w³asnym lub innym

05

w
tym
z wier-
sza 05

u¿yta do produkcji
w zak³adzie w³asnym

06

sprzedana lub przekazana 07

ogó³em (w. 01+02+03+06+07) 08

Zakup wody od innych jednostek 09

w tym z zagranicy 10

Zu¿ycie wody na potrzeby zak³adu

ogó³em 11

w tym
do produkcji

razem 12

w tym woda z sieci
wodoci¹gowej

13

Sprzeda¿ wody 14

w tym za granicê 15

Straty wody w sieci (w. 08+09-11-14) 16

Lokalizacja zak³adu
Symbole

wpisywane
w US

1 Miejscowoœæ

2 Gmina Powiat Województwo
a)

3 Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej

4
Nazwa rzeki i regionu
hydrograficznego

poboru wody

5
odprowadza-
nia œcieków

6 Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci - PKD

a) Symbol 7- cyfrowy.

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pu-
blicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie progra-
mu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.).



Dzia³ 2. Zamkniête obiegi wody

Wyszczególnienie
Ogó³em

(bez znaku po
przecinku)

0 1

Zamkniête obiegi
wody

pojemnoœæ instalacji w m3 1

iloœæ wody
przep³ywaj¹cej przez obieg w dam3 (tys. m3/rok) 2

pobranej na uzupe³nieniea) w m3/rok 3

Dzia³ 3. Osady z oczyszczalni i podczyszczalni œcieków

a) Z powodu strat wody, odœwie¿ania obiegu, obni¿enia temperatury itp.

Wyszczególnienie
Ton suchej masy

(bez znaku
po przecinku)

0 1

Osady wytworzone
w ci¹gu roku

ogó³em (wiersze 02+03+04+05+06+08+09) 01

z tego

stosowane

w rolnictwie 02

do rekultywacji terenów, w tym gruntów
na cele rolne

03

do uprawy roœlin przeznaczonych do
produkcji kompostu

04

przekszta³cone termicznie 05

sk³adowane 06

w tym na terenie zak³adu 07

magazynowane czasowo 08

inne (jakie?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

Osady dotychczas sk³adowane (nagromadzone) na terenie w³asnym zak³adu na:
sk³adowiskach, poletkach, lagunach i stawach osadowych (stan w koñcu roku)

10

Osady wykorzystane z dotychczas sk³adowanych (nagromadzonych) do 1 stycznia roku
sprawozdawczego

11

Dzia³ 4. Œcieki

Wyszczególnienie
dam3 (tys.m3)/rok

(bez znaku po
przecinku)

0 1

Œcieki
odpro-
wadzo-
ne

ogó³em (w. 02+03) 01

do sieci kanalizacyjnej 02

do
wód
lub do
ziemi

razem (w. 04+05+06+07) 03

z wier-
sza 03

z procesów produkcyjnych 04

ch³odnicze (niewymagaj¹ce oczyszczania) 05

z odwadniania zak³adów górniczych oraz obiektów budowlanych 06

pozosta³e 07

z ogó³em (w. 01) œcieki zawieraj¹ce substancje szczególnie szkodliwe dla
œrodowiska wodnego

08

z razem (w. 03) do wód morskich 09



Dzia³ 4. Œcieki (dok.)

Wyszczególnienie
dam3 (tys.m3)/rok

(bez znaku po
przecinku)

0 1

Œcieki odprowadzone do
wód lub do ziemi wyma-
gaj¹ce oczyszczania

ogó³em (w. 03-05) 10

oczyszczane (w. 12+13+14+15) 11

mechanicznie 12

chemicznie 13

biologicznie 14

z podwy¿szonym usuwaniem biogenów 15

nieoczyszczane (w. 10-11) 16

Œcieki ponownie wykorzystane 17

Dzia³ 5. £adunki zanieczyszczeñ w œciekach wytworzonych i odprowadzonych do wód lub do ziemi w kg/rok
(bez znaku po przecinku)

WskaŸniki
W œciekacha)

wytworzonych odprowadzonych

0 1 2

BZT5 01

ChZT (metod¹ dwuchromianow¹) 02

Zawiesina ogólna 03

Suma jonów chlorków i siarczanów 04

Fenole lotne 05

Substancje biogenne
azot ogólny 06

fosfor ogólny 07

Metale ciê¿kie

rtêæ 08

kadm 09

cynk 10

miedŸ 11

nikiel 12

chrom 13

o³ów 14

arsen 15

wanad 16

srebro 17

a) Wartoœci netto (w przypadku jej braku podaæ wartoœci brutto).



Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

Wody zasolone w dam3

(tys.m3)/rok
(bez znaku po przecinku)

Ogó³em (w. 02+03) 01

odprowadzone do wód 02

zagospodarowane (w.04+05+06+07) 03

metodami

utylizacji termicznej 04

zat³aczania do górotworu 05

recyrkulacji 06

innymi 07

Suma jonów chlorków i
siarczanów w wodach za-
solonych w tonach/rok
(bez znaku po przecinku)

Ogó³em (w. 09+10) 08

odprowadzonych do wód 09

zagospodarowanych 10

Dzia³ 6. Wody zasolone i ich zagospodarowanie

Dzia³ 8. Podczyszczalnie œcieków

Rodzaj
podczyszczalni Liczba podczyszczalni Œcieki podczyszczone

w m3/dobê
0 1 2

Mechaniczna 1

Chemiczna 2

Biologiczna 3

Dzia³ 7. Oczyszczalnie œcieków

...................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

........................................................................
(miejscowoœæ, data)

.................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Uwagi (opisaæ przede wszystkim przyczyny znacz¹cych ró¿nic w danych w stosunku do roku poprzedniego):

Rodzaj oczyszczalni

Liczba Przepustowoœæ projektowa
oczyszczalni

Œcieki oczyszcza-
ne w m3/dobêoczysz-

czalni

dni pracy
oczyszczalni

w roku
w m3/dobê wg BZT5

w kg/d

0 1 2 3 4 5

Mechaniczna 1

Chemiczna 2

Biologiczna 3

Z podwy¿szonym usuwaniem
biogenów

4

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI



Wielkoœæ poboru wody oraz iloœæ i jakoœæ odprowadzanych
œcieków nale¿y podawaæ na podstawie ewidencji pomiarów, do
prowadzenia której zobowi¹zuj¹ ka¿dy zak³ad ustawy: z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019, z póŸn. zm.), z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póŸn. zm.), z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, z póŸn. zm.) i z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie op³at za korzystanie
ze œrodowiska (Dz. U. Nr 260, poz. 2176), a tak¿e rozporz¹dze-
nia Ministra Œrodowiska: z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie
wzorów wykazów zawieraj¹cych informacje i dane o zakresie
korzystania ze œrodowiska oraz wysokoœci nale¿nych op³at i
sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr
252, poz. 2128), z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eksploatacj¹ in-
stalacji lub urz¹dzenia, przekazywanych w³aœciwym organom
ochrony œrodowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji
(Dz. U. Nr 59, poz. 529), z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wa-
runków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla œrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Dzia³ 1

W wierszu 03 nale¿y podaæ wielkoœæ poboru z morskich
wód wewnêtrznych, które obejmuj¹:
– czêœæ Jeziora Nowowarpieñskiego i czêœæ Zalewu Szczeciñ-

skiego wraz ze Œwin¹ i Dziwn¹ oraz Zalewem Kamieñskim,
znajduj¹c¹ siê na wschód od granicy pañstwowej miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Niemcami oraz rzekê Odrê po-
miêdzy Zalewem Szczeciñskim a wodami portu Szczecin;

– czêœæ Zatoki Gdañskiej zamkniêt¹ lini¹ ³¹cz¹c¹ okreœlone
punkty geograficzne na Mierzei Helskiej i Mierzei Wiœlanej;

– czêœæ Zalewu Wiœlanego znajduj¹c¹ siê na po³udniowy za-
chód od granicy pañstwowej miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Rosj¹ na tym Zalewie;

– wody portów okreœlone od strony morza lini¹ ³¹cz¹c¹ najda-
lej wysuniête w morze sta³e urz¹dzenia portowe, stanowi¹ce
integraln¹ czêœæ systemu portowego.

Wykaz granic miêdzy œródl¹dowymi wodami powierzchnio-
wymi a morskimi wodami wewnêtrznymi i wodami morza tery-
torialnego wed³ug za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic miêdzy
œródl¹dowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami
wewnêtrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. Nr 239,
poz. 2035, z póŸn. zm.).

W wierszu 05 nale¿y podaæ iloœæ wód grupy I i II (klasy IIA)
wg klasyfikacji stosowanej w górnictwie, tj. wód, w których stê-
¿enie sumy jonów Cl-+SO4

2- nie przekracza 1800 mg/l.
W wierszu 11 nale¿y podaæ wodê zu¿yt¹ na cele produk-

cyjne, eksploatacyjne, administracyjne i socjalne zak³adu, z
wy³¹czeniem wody dostarczanej do budynków mieszkalnych
(zak³adowych lub innych). Sprawdziæ, czy miêdzy przychodem
i rozchodem wody zachodzi bilans: wiersze 08+09=wierszom
11+14+16.

Dzia³ 2

Je¿eli wystêpuje obieg zamkniêty, musz¹ byæ wype³nione
równoczeœnie wiersze 1, 2 i 3.

Obieg zamkniêty to uk³ad, w którym wystêpuje ci¹g³a rota-
cja wody, zainstalowany w celu oszczêdnego gospodarowania
wod¹. Nie zalicza siê do obiegów zamkniêtych instalacji cen-
tralnego ogrzewania i wielokrotnego wykorzystania wody w
zak³adach eksploatacji kruszywa.

Wiersz 1 = objêtoœæ wody potrzebnej do jednorazowego
nape³nienia instalacji obiegu zamkniêtego.

Wiersz 2 - to pojemnoœæ obiegu (wiersz 1) pomno¿ona
przez liczbê okr¹¿eñ wody w obiegu w ci¹gu roku.

Dzia³ 3

Dzia³ ten wype³niaj¹ te jednostki sprawozdawcze, które
posiadaj¹ oczyszczalnie œcieków i wykaza³y dane w dziale 4
wierszu 11, oraz te, które stosuj¹ podczyszczanie œcieków i
wykazuj¹ zapisy w dziale 8 rubr. 2 i w badanym okresie czyœci³y
komory i wydoby³y z nich powsta³e osady. Osady nale¿y wyka-
zywaæ w tonach suchej masy, któr¹ wylicza siê, mno¿¹c masê
wytworzonych osadów przez œredni udzia³ w nich suchej masy
wg wzoru:

gdzie: m2 - sucha masa osadu w tonach
m1 - osad wytworzony (uwodniony) w tonach
w - œrednie uwodnienie osadu w %

W wierszu 01 nale¿y podaæ such¹ masê osadów œcieko-
wych, wytworzonych w roku sprawozdawczym.

W wierszu 02 nale¿y wydzieliæ z wiersza 01 osady wyko-
rzystane do celów rolniczych w roku sprawozdawczym, rozu-
miane jako zastosowanie osadów do uprawy p³odów rolnych,
w³¹czaj¹c uprawy przeznaczone do produkcji pasz.

W wierszu 04 nale¿y wydzieliæ z wiersza 01 osady przetwo-
rzone agrotechnicznie na kompost, czyli wykorzystane do
uprawy roœlin przeznaczonych do produkcji kompostu.

W wierszu 05 nale¿y wydzieliæ z wiersza 01 osady œcie-
kowe poddane procesom spalania i pirolizy.

W wierszu 06 nale¿y wydzieliæ osady œciekowe sk³ado-
wane, w tym tak¿e na wysypiskach œmieci, z wytworzonych w
ciagu roku (na terenach w³asnych i obcych).

W wierszu 07 nale¿y wydzieliæ z wiersza 06 osady œcie-
kowe sk³adowane na terenie w³asnym zak³adu. Nale¿y przy
tym zwróciæ uwagê na logiczne zale¿noœci pomiêdzy zapisami
w wierszach 07, 10, 11, szczególnie w okresie dwóch kolejnych
lat. Na iloœæ osadów dotychczas sk³adowanych (nagromadzo-
nych) na terenie zak³adu na koniec roku sprawozdawczego (w.
10) maj¹ wp³yw osady nagromadzone na koniec roku poprzed-
niego powiêkszone o ewentualne osady sk³adowane na terenie
zak³adu z wytworzonych w ci¹gu roku (w. 07) minus wykorzy-
stanie osadów z nagromadzonych do 1 stycznia roku sprawoz-
dawczego (w. 11). Je¿eli jednostka sk³ada równoczeœnie spra-
wozdanie OS-6 (o odpadach), powinna sprawdziæ, czy istnieje
porównywalnoœæ z danymi wykazanymi w tym sprawozdaniu
dotycz¹cym osadów z zak³adowych oczyszczalni œcieków,
uwzglêdniaj¹c, ¿e w sprawozdaniu OS-6 dane z tego zakresu
podawane s¹ w uwodnieniu, a nie w suchej masie, oraz w innej
jednostce miary (w tys. ton).

W wierszu 08 nale¿y wydzieliæ z wiersza 01 osady cza-
sowo magazynowane na tzw. sk³adowiskach manipulacyjnych
zwi¹zanych z procesem technologicznym wykorzystywania
osadów.

W wierszu 09 nale¿y wydzieliæ z wiersza 01 osady œcie-
kowe wykorzystane/przeznaczone na inne cele i wymieniæ
jakie.

W wierszu 10 nale¿y podaæ osady nagromadzone na
wysypiskach, sk³adowiskach, poletkach, lagunach i stawach
osadowych zarówno w roku sprawozdawczym, jak i w latach
poprzednich, na terenie w³asnym zak³adu.

W wierszu 11 nale¿y wykazaæ osady wykorzystane lub
przekszta³cone termicznie w ci¹gu roku z osadów nagroma-
dzonych na terenie oczyszczalni do 1 stycznia roku sprawoz-
dawczego.

Dzia³ 4

Œciekami s¹ wprowadzane do wód lub do ziemi, lub sieci
kanalizacyjnej:
– wody zu¿yte na cele bytowe lub gospodarcze,
– ciek³e odchody zwierzêce, z wyj¹tkiem gnojówki i gnojowicy

przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na
zasadach okreœlonych w przepisach o nawozach i nawo¿e-
niu,

100-w
100

m2=m1

OBJAŒNIENIA
do formularza OS-3



– wody opadowe lub roztopowe, ujête w systemy kanalizacyj-
ne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z
centrów miast, terenów przemys³owych i sk³adowych, bez
transportowych oraz dróg i parkingów o trwa³ej nawierzchni,

– wody odciekowe ze sk³adowisk odpadów, wykorzystane so-
lanki, wody lecznicze i termalne, wody pochodz¹ce z odwod-
nienia zak³adów górniczych, z wyj¹tk iem wód
wprowadzonych do górotworu, je¿eli rodzaje i iloœæ substan-
cji zawartych w wodzie wprowadzanej do górotworu s¹ to-
¿same z rodzajami i iloœci¹ zawartymi w pobranej wodzie,

– wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki
rybackiej, je¿eli wystêpuj¹ w nich nowe substancje lub zwiêk-
szone zostan¹ iloœci substancji w stosunku do zawartych w
pobranej wodzie.

W wierszu 01 nale¿y podaæ ogóln¹ iloœæ wytworzonych
(odprowadzonych z jednostki sprawozdawczej) œcieków
(œcieki bytowo-gospodarcze, z procesów produkcyjnych, wody
ch³odnicze, zanieczyszczone wody z odwadniania zak³adów
górniczych oraz obiektów budowlanych, a tak¿e zanieczysz-
czone wody opadowe). Przez wody ch³odnicze nale¿y rozu-
mieæ wody u¿ywane w procesach produkcyjnych, g³ównie w
elektrowniach cieplnych do celów ch³odzenia. S¹ to zwyk³e
wody podgrzane, które powoduj¹ tzw. zanieczyszczenie ter-
miczne wód.

W wierszu 04 poza œciekami powstaj¹cymi w procesach
produkcyjnych nale¿y równie¿ uj¹æ zanieczyszczone wody
ch³odnicze, które wymagaj¹ oczyszczenia (patrz kryteria dla
wód ch³odniczych okreœlone w objaœnieniach do wiersza 05).

W wierszu 05 nale¿y wydzieliæ z wiersza 03 wody ch³odni-
cze jako œcieki niewymagaj¹ce oczyszczania, które s¹ odpro-
wadzane do wód i musz¹ one spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
a) s¹ odprowadzane do wód wydzielonym dla nich systemem

kanalizacji i nie nastêpuje mieszanie ich z innymi œciekami
wymagaj¹cymi oczyszczania,

b) ³adunki zanieczyszczeñ w wodach ch³odniczych (po proce-
sie produkcyjnym) nie s¹ wiêksze od ³adunków zanieczysz-
czeñ w wodach pobranych do celów ch³odzenia,

c) temperatura okreœlona w pozwoleniu wodnoprawnym dla
wód ch³odniczych odprowadzanych do:
– jezior oraz ich dop³ywów nie przekracza +26oC albo na-

turalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wy-
¿sza ni¿ +26oC,

– pozosta³ych wód, z wyj¹tkiem morza terytorialnego, nie
przekracza +35oC.

W przypadku odprowadzania wód ch³odniczych bez
wa¿nego pozwolenia wodnoprawnego, ca³oœæ tych wód nale¿y
traktowaæ jako œcieki nieoczyszczone.

Wiersz 06. Przez wody z odwadniania zak³adów górni-
czych oraz obiektów budowlanych nale¿y rozumieæ wody
pochodz¹ce z odwadniania zak³adów wydobywaj¹cych kopa-
liny podstawowe i pospolite oraz z obiektów budowlanych (w
tym zamkniêtych obiektów górniczych) w zwi¹zku z konieczno-
œci¹ zapewnienia ich u¿ytkowania lub istnienia (zabezpiecze-
nia przed zalaniem).

W wierszu 07 nale¿y uj¹æ m.in. wody opadowe lub rozto-
powe pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych o trwa³ej
nawierzchni, ujête w systemy kanalizacyjne, z wyj¹tkiem kana-
lizacji ogólnosp³awnej, wody zu¿yte na cele bytowe lub
gospodarcze, wody ska¿one promieniotwórczo, ciek³e
odchody zwierzêce z wyj¹tkiem gnojówki i gnojowicy.

Wiersz 08. Œcieki, które zawieraj¹ substancje szczegó³nie
szkodliwe dla œrodowiska wodnego zgodnie z wykazem I i II do
rozporz¹dzenia powo³anego we wstêpie do objaœnieñ.

W wierszu 09 nale¿y wydzieliæ z wiersza 03 œcieki odpro-
wadzone bezpoœrednio do Morza Ba³tyckiego.

W wierszu 11 nale¿y podaæ œcieki poddane procesowi
oczyszczania. W statystyce dane o œciekach przemys³owych
oczyszczanych, obejmuj¹ œcieki oczyszczane odprowadzone
do wód lub do ziemi. W zale¿noœci od rodzaju œcieków, zawar-
tych w nich zanieczyszczeñ oraz wymagañ stawianych œcie-
kom odprowadzanym do odbiornika, mog¹ byæ one oczysz-
czane w ró¿nym stopniu - mechanicznie, chemicznie, biolo-
gicznie i z podwy¿szonym usuwaniem biogenów. W przypadku
kilkustopniowego oczyszczania œcieków, przyjmuje siê ostatni
stopieñ oczyszczania, np. oczyszczanie œcieków mechaniczne
i biologiczne kwalifikuje siê jako oczyszczanie biologiczne;
mechaniczne i chemiczne jako chemiczne itp.

W wierszu 12 nale¿y podaæ œcieki oczyszczane mecha-
nicznie, czyli œcieki poddane procesowi oczyszczania w
oczyszczalniach mechanicznych przy u¿yciu krat, sit, piaskow-
ników, odt³uszczaczy i osadników. Mechaniczne oczyszczanie
œcieków polega na usuwaniu jedynie zanieczyszczeñ nieroz-
puszczalnych, tj. cia³ sta³ych i zawiesin ³atwo opadaj¹cych oraz
t³uszczów i olejów.

W wierszu 13 nale¿y podaæ œcieki, które po oczyszczaniu
mechanicznym s¹ poddane procesowi oczyszczania przy
zastosowaniu metod chemicznych, takich jak koagulacja, sorp-
cja na wêglu aktywnym i innych, powoduj¹cych wytr¹canie nie-
których zwi¹zków rozpuszczalnych lub neutralizacjê œcieków.

W wierszu 14 nale¿y podaæ œcieki oczyszczane biologicz-
nie, czyli poddane procesowi usuwania zanieczyszczeñ przy
wykorzystaniu specyficznej mikroflory i mikrofauny.

W wierszu 15 nale¿y podaæ œcieki oczyszczane z zastoso-
waniem technologii umo¿liwiaj¹cych wysoko efektywne usu-
wanie azotu, fosforu lub fosforu i azotu ³¹cznie (metody biolo-
giczne, w tym z ewentualnie chemicznym str¹caniem fosforu).

W wierszu 17 nale¿y podaæ iloœæ œcieków ponownie wyko-
rzystanych przez jednostkê w roku sprawozdawczym.

Dzia³ 5

Wype³niaj¹ tylko te jednostki, które posiadaj¹ zapis w dziale
4 wiersz 10, czyli odprowadzaj¹ œcieki wymagaj¹ce oczyszcza-
nia. £adunki zanieczyszczeñ w œciekach wytworzonych i od-
prowadzonych do wód lub do ziemi nale¿y podaæ jako wartoœæ
sumaryczn¹ z 4 kwarta³ów, za które zosta³y wniesione op³aty
do urzêdu marsza³kowskiego.

Dzia³ 6

Dotyczy wód zasolonych z odwadniania zak³adów górni-
czych, jak te¿ powstaj¹cych w procesach technologicznych,
np. z instalacji odsiarczania spalin, w których stê¿enie sumy jo-
nów Cl- + SO4

2- przekracza 1 800 mg/l. Dziel¹ siê one na mier-
nie zasolone (stê¿enie Cl- + SO4

2- - od 1 800 mg/l do 42 000
mg/l) i silnie zasolone (stê¿enie Cl- + SO4

2- - powy¿ej 42 000
mg/l).

Utylizacja termiczna (w. 04) polega na wytr¹ceniu wzglêd-
nie wykrystalizowaniu z wody sk³adników mineralnych.
Zat³oczenie do górotworu (w. 05) polega na gromadzeniu wód
zasolonych w g³êbszych utworach geologicznych charaktery-
zuj¹cych siê odpowiedni¹ porowatoœci¹ i wodoprzepuszczal-
noœci¹.Recyrkulacja (w. 06) polega na wt³aczaniu wód
zasolonych do drenowanych przez wyrobiska górnicze utwo-
rów wodonoœnych poza odrêbem robót górniczych. Pod pojê-
ciem zagospodarowania wód zasolonych metodami innymi
(w. 07) nale¿y rozumieæ u¿ycie ich do produkcji nawozów, do
podsadzania wyrobisk górniczych itp.

Uwaga: Dane w rubr. 1, w. 09 powinny byæ mniejsze lub
równe danym w dziale 5 rubr. 2, w. 04.

Dzia³ 7

O kwalifikacji rodzaju oczyszczalni (jako obiektu) decyduje
najwy¿szy stopieñ oczyszczania œcieków, np. oczyszczalnia
mechaniczno- biologiczna powinna byæ wykazana jako biolo-
giczna (zapisy w wierszu 3), mechaniczno-chemiczna jako
chemiczna (zapisy w wierszu 2).

Wiersz 1 nale¿y wype³niæ wówczas, jeœli istniej¹ urz¹dze-
nia do wy³¹cznie mechanicznego oczyszczania. W przypadku
kiedy jednostka posiada wiêcej ni¿ jedn¹ oczyszczalniê tego
samego rodzaju (zapisy w dziale 7 rubr. 1 s¹ wiêksze od 1), na-
le¿y wówczas wykazaæ sumaryczn¹ przepustowoœæ (rubr. 3) i
ca³kowit¹ iloœæ œcieków oczyszczanych ze wszystkich oczysz-
czalni (rubr. 5).

W rubr. 4 nale¿y podaæ dobowy ³adunek BZT5 w œciekach
dop³ywaj¹cych do oczyszczalni wed³ug dokumentacji tech-
nicznej.

Dzia³ 8

Jako podczyszczalnie œcieków nale¿y rozumieæ urz¹dze-
nia powoduj¹ce obni¿enie stê¿eñ zanieczyszczeñ w œciekach
w stopniu umo¿liwiaj¹cym ich odprowadzenie do sieci kanali-
zacyjnej. Zasady wype³niania tego dzia³u s¹ identyczne jak
dzia³u 7.
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