مطبوع طلب الترخيص بصب المياه المستعملة
الصناعية
معلومات عامة:
اسم صاحب الطلب  /اسم الشركة...................................................................................................................... :
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............................................................................................................................ :
العنوان........................................................................................................................................................:
...............................................................الهاتف........................... ............................................................ :
................................................................................................................................................. :
معلومات حول العقار الذي تم أو سيتم فيه إنشاء محطة المعالجة:
اسم العقار................................................................................................................................... :
مساحته....................................................................................................................................... :
رقم الرسم العقاري......................................................................................................................... :
إحداثيات الصب :
……………………X :……………….. Y :……………… Z :
خريطة .............................بمقياس 05.555/1
طبيعة واسم مكان صب المياه................................................................................................................ :
مدة الترخيص................................................................................................................................ :
معلومات حول المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي :
عدد العاملين بالشركة.........................................................................................................................:
مصدر التزويد المياه الصالحة للشرب.....................................................................................................:
هل هناك ربط بشبكة الصرف الصحي للمدينة ..........................................................................................:
حجم الماء الصالح للشرب المستهلك و حجم المياه العادمة المراد قذفها حسب الجدول:
السنوات
حجم الماء الصالح للشرب
المستهلك(*) (م/2السنة)
حجم المياه العادمة المراد
قذفها
(م/2السنة)

1122

1121

1122

1122

(*)حجم المياه المستهلك يتضمن المياه المجلوبة من اآلبار أو أثقاب.
معلومات حول الوحدة الصناعية :
نوعية النشاط الصناعي.................................................................................................................................. :
كمية المواد األولية المستعملة

-

كمية المنتوج النهائي

-

معلومات حول محطة المعالجة:
هل هناك محطة معالجة ....................................................................................................................:
تاريخ انجاز المحطة ........................................................................................................................:
نوعية معالجة المياه العادمة................................................................................................................:
القدرة االستيعابية للمحطة.................................................................................................................. :
المساحة اإلجمالية للمحطة................................................................................................................. :
الكلفة المالية إلنجاز المحطة ............................................................................................................. :
مردودية المحطة ب ......................................................................................................................:%
نتائج تحاليل جودة المياه المستعملة :
المعايير

نتائج المياه العادمة في مدخل المحطة

نتائج النهائية المقذوفة
( بعد المعالجة)

pH
)Température (°C
)DBO5 (mg d’O2/l
)DCO (mg d’O2/l
)MES (mg/l
)Métaux lourds (mg/l
Cd
Cr
Ni
Cu
Zn
Pb
Co
Fe
Mn
Hg
As
-

يرجى إلحاق نتائج تحليل المياه العادمة المنجزة مع المطبوع .
حرر ب.......................................في ...................................
اإلمضاء

الوثائق المكونة للملف (في  8نسخ) :
-

مذكرة تقنية تبرز التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها الحترام الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل ،وتضم
على الخصوص نوع المعالجة التي سيخضع لها الصب  ،ووصف لمنشات معالجة الصب وخصائصه إذا كان
من المرتقب إقامة معدات لتصفية المياه المستعملة؛
تصميم للمنشآت الصب المزمع انجازها؛
وثيقة يثبت بها المعنى باألمر حرية التصرف في العقار الذي ستقام عليه منشآت أو معدات الصب.

-

هذا المطبوع مجاني ،ويمكن لإلدارة أن تطلب إضافة معلومات إليه.

-

