Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bystrzycy Kłodzkiej
57- 500 Bystrzyca Kłodzka

ul. Młynarska 4

tel. 74 8111-740, fax 74 8114 126,
e-mail:zwik@bystrzyca.pl

Informacja
dla mieszkańców i podmiotów
przy ul. Zamenhofa, ul. Broniewskiego, ul.Chopina, ul. Asnyka, ul. Górnej,
ul. Senatorskiej, ul. Moniuszki, ul 1-go Sierpnia , ul. Plac Szpitalny
w Bystrzycy Kłodzkiej.

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku
ze zrealizowaniem budowy kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Kłodzkiej
na ulicach jak wyżej, występuje możliwość bezpośredniego
podłączenia się
ze ściekami sanitarnymi z pominięciem osadników gnilnych wszystkich
obiektów z tego rejonu do kanalizacji sanitarnej.
Powyższą realizację należy poprzedzić złożeniem wniosku do tut. Zakładu
o wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej
(druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Zakładu
www.zwik.bystrzyca.pl, lub w siedzibie Zakładu przy ulicy Młynarskiej 4
w Bystrzycy Kłodzkiej, ewentualnie wniosek może być sporządzony
odręcznie z dołączoną mapką sytuacyjno-wysokościową przedmiotowego
terenu - przyłączanej działki).
Uwaga:
Dla ścieków innych niż sanitarne (bytowe), tj. przemysłowych obowiązuje procedura i dokumenty
wynikajace z art. 122 ust. 1 pkt 10 i ust. 3a, ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145,
z późn. zm.), z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska ....(Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z 2005r., z późn. zm.) z Rozporządzenia
Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiazków dostawców ścieków
przemysłowych ....(Dz.U. Nr 136 poz. 964 z 2006r., z póź. zm.) z art.2 pkt 11, art. 10 i 11 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006r., Nr 123 poz.
858 z póź. zm.).
„Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową,
przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami
innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”.
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