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Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji
  za 2018 rok

Termin przekazania:
 do 4 lutego 2019 r.

Czy w 2018 roku posiadali Państwo w zarządzie bądź administracji sieć wodociagową lub kanalizacyjną oraz prowadzili działalność w zakresie poboru wody, uzdatniania, rozprowadzania wody siecią, w tym dla gospodarstw domowych, 
odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną?
 

TAK

 

Wybierz województwo prowadzenia działalności lubuskie

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WPISYWAĆ WIELKIMI LITERAMI ZUKLUBISZYN@WP.PL

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).

Dział 1. Eksploatacja wodociągu i kanalizacji
Wyszczególnienie Wykonanie w dam 3 a) 

(1 dam 3 =1 tys. m 3 )

0 1

Wodociąg

woda
pobrana
z ujęć

razem 01 252.9

   w tym z ujęć powierzchniowych 02 0.0

woda pobrana na własne cele technologiczne 03 4.7

straty wody 04 97.7

zakup hurtowy
wody

razem 05  

   w tym z zagranicy 06  

sprzedaż 
hurtowa
wody

razem 07  

   w tym za granicę 08  

woda
dostarczona
(zużycie
wody)

razem 09 150.5

z
tego

gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym 10 126.9

na cele produkcyjne 11 18.1

pozostałe cele 12 5.5

Kanalizacja
ścieki
odprowadzone

od gospodarstw domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych 13 20.2

od jednostek działalności produkcyjnej (przedsiębiorstw, zakładów
przemysłowych, budownictwa, transportu itp.)

14 3.4

a) Z jednym znakiem po przecinku.

Dział 2. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
Wyszczególnienie Lp. Stan na koniec roku

0 1
Dobowa zdolność produkcyjna
czynnych urządzeń w m3/d

ujęć wody razem 1 1610

w tym ujęć powierzchniowych 2 0

uzdatniania 3 1610

całego wodociągu 4 1610



 
Dział 3. Niektóre dane o wodociągach i kanalizacji - stan w dniu 31 XII

Lp. Nazwa gminya)

WODOCIĄGI KANALIZACJA

długość czynnej sieci czynne przyłącza 
wodociagowe do budynków i 

innych obiektów b)

liczba awarii 
sieci 

wodociągowej

woda pobrana z ujęć woda dostarczona

czynne 
zdroje 
uliczne

długość 
czynnej sieci 

sanitarnej 
(bez

przyłączy)

czynne przyłącza kanalizacyjne do
budynków i innych

obiektówb)

liczba awarii
sieci

kanalizacyjnej

ścieki bytowe 
odprowadzone 

siecią 
kanalizacyjnąc)

ścieki 
nieoczyszczane

magistralnej 
(przesyłowej)

rozdzielczej 
(bez 

przyłączy)
razem

w tym do
budynków 

mieszkalnych 
i zbiorowego 
zamieszkania

razem
w tym

z ujęć powie-
rzchniowych

razem

w tym 
gosp.

domowym
i indywid.

gosp.
rolnym

razem

w tym do
budynków 

mieszkalnych i 
zbiorowego 

zamieszkania

stan na koniec roku w roku sprawozdawczym stan na koniec roku w roku sprawozdawczym

w kmd) w szt. w dam3d),e) w szt. w kmd) w szt. w dam3d),e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ogółem 0.0 97.3 1363 1270 5 252.9 0.0 150.5 126.9 12 16.7 244 228 9 24.6 0.0

02 Lubiszyn - gmina wiejska 0.0 97.3 1363 1270 5 252.9 0.0 150.5 126.9 12 16.7 244 228 9 24.6 0.0
a) Dla gminy miejsko-wiejskiej w rozbiciu na część miejską i wiejską.
b) Budynki i inne obiekty należy rozumieć zgodnie z Polska klasyfikacją Obiektów Budowlanych.
 c) Należy wykazać ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną od gospodarstw domowych, indywidualnych gospodarstw rolnych, obiektów długotrwałego zamieszkania oraz budynków uzyteczności publicznej.
d) Z jednym znakiem po przecinku.
e) W ciągu roku(1 dam3=1 tys. m3)

E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie ZUKLUBISZYN@WP.PL


