
ZAŁĄCZNIK III

WZÓR RAPORTU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DO KOMISJI
DLA DANYCH DOTYCZĄCYCH UWOLNIEŃ I TRANSFERÓW

Rok odniesienia

Identyfikacja zakładu

Nazwa spółki matki

Nazwa zakładu

Numer identyfikacyjny zakładu

Ulica, numer

Miasto/miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Współrzędne położenia

Obszar dorzecza (1)

Kod NACE (4 cyfry)

Główna działalność gospodarcza

Wielkość produkcji (opcjonalnie)

Ilość instalacji (opcjonalnie)

Ilość godzin eksploatacji w roku (opcjonalnie)

Ilość pracowników (opcjonalnie)

Miejsce na informacje lub adres strony internetowej dostarczone przez zakład lub spółkę
matkę (opcjonalnie)

Wszystkie działalności zakładu wymienione w załączniku I (zgodnie z systemem kodo-
wania podanym w załączniku I oraz kodem IPPC, gdy jest dostępny)

Działalność 1 (główna działalność z załącznika I)

Działalność 2

Działalność N

Dane dotyczące uwolnienia do powietrza spowodowanego przez zakład dla każdego
zanieczyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II) Uwolnienia do powietrza

Zanieczyszczenie 1 M: zmierzone; użyta metoda analityczna T: Ogólne
w kg na rok
A: Przypadkowe
w kg na rok

Zanieczyszczenie 2 C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

Zanieczyszczenie N E: oszacowane

Dane dotyczące uwolnienia do wody spowodowanego przez zakład dla każdego zanie-
czyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Uwolnienia do wody

Zanieczyszczenie 1 M: zmierzone; użyta metoda analityczna T: Ogólne
w kg na rok
A: Przypadkowe
w kg na rok

Zanieczyszczenie 2 C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

Zanieczyszczenie N E: oszacowane

Dane dotyczące uwolnienia do gleby spowodowanego przez zakład dla każdego zanieczy-
szczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Uwolnienia do gleby

Zanieczyszczenie 1 M: zmierzone; użyta metoda analityczna T: Ogólne
w kg na rok
A: Przypadkowe
w kg na rok

Zanieczyszczenie 2 C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

Zanieczyszczenie N E: oszacowane
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Transfer każdego zanieczyszczenia ze ścieków przeznaczonych do oczyszczania poza
miejsce zakładu w ilościach przekraczających wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Zanieczyszczenie 1 M: zmierzone; użyta metoda analityczna w kg na rok

Zanieczyszczenie 2 C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

Zanieczyszczenie N E: oszacowane

Transfer niebezpiecznych odpadów poza miejsce powstania dla zakładu przekraczającego wartość progową (zgodnie
z art. 5)

W obrębie kraju:

Do odzysku (R) w tonach na rok

Do unieszkodliwienia (D) w tonach na rok

Do innych krajów: w tonach na rok

Do odzysku (R)

Nazwa firmy odzyskującej

Adres firmy odzyskującej

Adres faktycznego miejsca odzysku, gdzie przekazywany jest odpad

Do innych krajów: w tonach na rok

Do unieszkodliwienia (D)

Nazwa firmy unieszkodliwiającej

Adres firmy unieszkodliwiającej

Adres faktycznego miejsca unieszkodliwiania, gdzie przekazywany jest odpad

Transfer innych niż szkodliwe odpadów poza miejsce powstania dla zakładu przekraczającego wartość progową
(zgodnia z art. 5)

Do odzysku (R) w tonach na rok

Do unieszkodliwienia (D) w tonach na rok

Właściwa władza dla przyjmowania wniosków od społeczeństwa:

Nazwa

Ulica, numer

Miasto/miejscowość

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1). Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/
WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2001, str. 1).
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny
i Fundusz Spójności ***

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego
ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego i Funduszu Spójności (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)),

— uwzględniając art. 161 Traktatu WE,
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