OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE
W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH LUB POWIERZCHNIOWYCH NA POTRZEBY CHOWU I HODOWLI RYB
ORAZ INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH
(art. 552 ust. 2l, 2m i 2n ustawy – Prawo wodne)
Pobór wód na potrzeby chowu i hodowli ryb*

REGON:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Lp.
1

Miejsce/ miejsca korzystania
z usług wodnych

Oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie
Nazwa:
Adres siedziby:

Kwartał ...................... Rok ........................
Gmina
Powiat

Adres

* W niniejszym oświadczeniu wypełnia się tylko te tabele (A, B lub C), które dotyczą danego podmiotu korzystającego z usług wodnych. Tabele wypełnia się
oddzielnie dla każdego ujęcia wody.
Tabela A
3

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

Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane

1) 2)

lokalizacja

nazwa ujęcia

organ, który wydał decyzję

znak i nr decyzji

data udzielenia

data obowiązywania

1

2

3

4

5

6

1

3

Ilość pobranej zwrotnie wody podziemnej [m /s] w danym kwartale
Pobór wód podziemnych

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków

1

3)

2

3

......................................m /s

.......................................m

3

Jakość pobranej wody podziemnej
Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie
[mg/l]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie
3)
spowodowało powstanie ścieków [kg]

1

2

3

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Zawiesina ogólna
Tabela B
Pobór wód powierzchniowych w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, jeżeli maksymalna ilość wód
3
powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,5 m /s
Ujęcie wody
lokalizacja

nazwa ujęcia

Pobór wody
(płynąca, stojąca)

1

2

3

Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane

1) 2)

organ, który wydał
decyzję

znak i nr decyzji

data udzielenia

data obowiązywania

4

5

6

7

2

3

Ilość pobranej wody powierzchniowej w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym [m /s] w danym kwartale
Pobór wód powierzchniowych

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków

1

3)

2
3

.........................................m /s

.........................................m

3

Jakość pobranej wody powierzchniowej
Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie [mg/l]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie
3)
spowodowało powstanie ścieków [kg]

1

2

3

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Zawiesina ogólna
Tabela C
Pobór wód powierzchniowych w stawach o wodzie stojącej
Ujęcie wody

Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane

1) 2)

lokalizacja

nazwa ujęcia

organ, który wydał decyzję

znak i nr decyzji

data udzielenia

data obowiązywania

1

2

3

4

5

6

3

Powierzchnia zalewu stawów ogółem ...........................................................ha
Oznaczenie stawu

Powierzchnia zalewu stawu [ha]

2

3

1
1

Objaśnienia:
1) Niepotrzebne skreślić.
2) W przypadku zmiany pozwolenia lub korzystania z usługi wodnej na podstawie decyzji przenoszącej pozwolenie wodnoprawne lub w związku z następstwem prawnym zakładu należy wpisać dane
dotyczące odpowiednio decyzji zmieniającej pozwolenie wodnoprawne, decyzji potwierdzającej przejęcie przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia, gdy została ona
wydana, a także decyzji przenoszącej pozwolenie wodnoprawne.
3) Wypełnia się w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w razie pomniejszania ilości substancji zawartych w 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.).

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

.........................................................................
(podpis podmiotu obowiązanego do ponoszenia
opłaty za usługi wodne lub osoby upoważnionej
do jego reprezentacji)

Dane do kontaktu z osobą sporządzającą oświadczenie:
nr telefonu:………………………….., adres e-mail:……………………………………

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres właściwego do ustalenia opłaty Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie

4

