بسمه تعالی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجانشرقی
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب

پرسشنامه زیست محیطی واحدهای صنعتی  ،خدماتی وکشاورزی
نام واحد :

مشخصات واحد

نام مسئول واحد :
نوع تولید :
محل استقرار واحد :
تلفن :

همراه :

فاکس :

آدرس مکاتباتی :

مرجع استعالم

نوع استعالم

تلفن :

فاکس :

بهره برداری

جواز تاسیس

فضای سبز

موقعیت محل

توسعه

تغییر خط تولید

سایر موارد با ذکر نام :

تمدید بهره برداری

شماره :

صنایع ومعادن

سایر موارد با ذکر نام :

داخل طرح جامع شهری

نوع کاربری :

داخل حوزه استحفاظی

خارج حوزه استحفاظی

خارج طرح جامع شهری

آیا روستا طرح هادی دارد یا خیر ؟

شهرک صنعتی

انتقال

تاریخ :

جهاد کشاورزی

داخل محدوده روستا

نحوه فعالیت :

همراه :

نوع کاربری :

خارج محدوده روستا

ناحیه صنعتی
فاصله از مراکز حساس ( به متر )

مراکز مسکونی

جاده

رودخانه

قنوات

مراکز نظامی

مراکز آموزشی

سایر موارد با ذکر فاصله :

مساحت کل واحد :

مساحت زیر بنا :

مساحت فضای سبز :

مساحت طرح توسعه آتی :

دائمی

فصلی

مراکز درمانی

تعداد کارکنان دائمی :

تعداد شیفت کاری درشبانه روز :

تعداد کارکنان فصلی :

جمع کل :

تعداد کارکنان شاغل درهر شیفت :

( )1

آب آشامیدنی :
شبکه شهری

رودخانه

دریاچه

چشمه

چاه

سایر منابع با ذکر نام :

آب صنعتی :

منابع تامین آب

شبکه شهری

رودخانه

چشمه

آب فضای سبز :
شبکه شهری

چشمه

رودخانه

دریاچه

چاه

سایر منابع با ذکر نام :

کل مقدارآب مصرفی برحسب متر مکعب :
انرژی الکتریکی

منابع تامین انرژی

دریاچه

چاه

سایر منابع با ذکر نام :

آمپر :

مقدار کیلووات ساعت :

سوخت فسیلی :
نفت سفید

لیتر :

مازوت

لیتر :

بنزین

لیتر :

نفت کوره

لیتر :

سایر موارد با ذکر نام :

نوع ومیزان مواد اولیه به تفکیک  ،برحسب تن در سال

نوع ومیزان محصوالت تولیدی اصلی وجانبی به تفکیک

شرح فرایند تولید ( مراحل خط تولید )

( )2

گازوئیل
گاز طبیعی

لیتر :
متر مکعب :

نحوه دفع فاضالب انسانی :
چاه جاذب

تصفیه خانه

سپتیک

آلودگی آب وخاک

فاضالب صنعتی :
ندارد

دارد

منبع فاضالب صنعتی :

میزان فاضالب صنعتی :
فرآیند

شستشو

نحوه دفع فاضالب صنعتی :
چاه جاذب

تصفیه خانه

سپتیک تانک

منبع پذیرنده پساب :
رودخانه

مصارف کشاورزی

چاه جاذب

سایر موارد با ذکر نام :
آلودگی هوا :

ندارد

دارد

نوع آالینده ها :

انتشار بو

ذرات معلق

گازها

آلودگی هوا

سایر موارد با ذکر نام :
نحوه کنترل آلودگی هوا :
نوع سیستم کنترل :

مجهز به سیستم کنترل
الکترو فیلتر

فیلتر کیسه ای

فاقد سیستم کنترل
اسکرابر

سیکلون

سایر موارد با ذکر نام :

آلودگی صددا

تعداد دودکش :

وارتعاش

دریچه نمونه برداری :

ندارد

آلودگی صدا ولرزش :

ندارد

دارد

دارد

از چه فاصله ای صدا یا ارتعاش محسوس می باشد؟
ندارد

مواد زاید تولیدی :

حالت مواد زائد تولیدی :

دارد

مایع

جامد

کیفیت مواد زائد تولیدی :
قابل انفجار

سمی وخطرناک

خورنده یا زنگ زننده

خنثی وبی خطر

مواد زائد

میزان مواد زائد تولیدی برحسب کیلوگرم یا لیتر :
نحوه نگهداری :

ظروف مخصوص

تخلیه درفضای باز

نحوه جمع آوری :

خود واحد

زمان جمع آوری :

روزانه

سایر موارد با ذکر نام :

شهرداری

بخش خصوصی

هفتگی

ماهانه

نحوه دفع نهایی :
بازیافت

دفن بهداشتی

فروش

( )3

تلمبار

سوزاندن

کروکی محل استقرار واحد

تعهد نامه
اینجانب ..........................................................

فرزند.................

دارای شماره شناسنامه  .....................صادره از ...............................ضمن تائید کلیه اظهارات
مندرج دراین پرسشنامه  ،بدینوسیله متعهد میشوم که کلیه ضوابط واستدددددددانداردهای سازمان محیط
زیست را در تمام مراحل فعالیت رعایت نمایم ودرصورت عدددددم رعایت موارد فوق  ،حق هیچگونه
اعتراضی نسبت به اقدامات بعدی سازمان را نخواهم داشت وموظف به جبران کلیه خسارات وارده بده
محیط زیست واشخاص حقیقی وحقوقی خواهم بود.
نام و نام خانوادگی ........................................................ :
محل امضاء .....................................................:
تاریخ.....................................................:
مهر شرکت ...................................................:

()4

( توسط کارشناس تکمیل گردد )

شماره وتاریخ ورود به دفتر اداره :

شماره پرونده :

مشخصات پرونده

گروه وکداستقرار :
مبلغ تعرفه بانکی واریز شده به حساب سیبای  2101211421114بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات کارشناسی  .........ریال
شماره فیش بانکی :

تاریخ واریز :

تاریخ تحویل پرسشنامه :

ردیف تعرفه :
تاریخ بازدید :

خیر

آیا قبالٌ از محیط زیست مجوز دارید ؟

بلی

نوع مجوز :

GPS

مختصات جغرافیایی اندازه گیری شده توسط GPS
طول:

عرض :

ارتفاع :

نظریه کارشناس :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

( )5

بسمه تعالی
شماره :
تاریخ :
پیوست :
( فرم نظریه کارشناسی وکروکی محل احداث )
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی

واحد سراب

با سالم
دراجرای حکم ماموریت شماره

احترام ًا اینجانب
درتاریخ

مورخه

ازمحل احداث واحد تولیدی /خدماتی
بکارفرمایی

به رانندگی

با خودرو شماره
واقع در

بازدید نمودم  .موقعیت زیست محیطی واحدمذکور برابر کروکی

ترسیمی بشرح زیر به استحضار میرسد  .فواصل از
.1

محدوده مصوب شهری

.2

اماکن مسکونی

.3

مراکز آموزشی ودرمانی

متر بحروف

 .21طبقه بندی صنایع و تولیدی وخدماتی ردیف

متر بحروف

.4

محور جاده بین شهری

.5

محور جاده بین روستایی

.2

محور جاده کمربندی

.0

منابع آبی( چشمه  ،آبشار

.8

واقع در شهرک صنعتی
منطقه صنعتی

الف

متر بحروف

ج

ه

متر بحروف
شماره گروه:

متر بحروف

بند

متر بحروف
متر بحروف

قبل از احداث

ناحیه صنعتی

احداث شده

منطقه تجاری

.11
.11

فاصله از سایر اماکن

اکتشاف

سایر

بهره برداری

به حروف:

خارج از منطقه

فاصله از مناطق تحت مدیریت وسایر موارد:

درحال احداث

.31مبلغ تعرفه کارشناسی به عدد :

موقعیت محل نسبت به مناطق تحت پوشش سازمان :
داخل منطقه

الحاقی

مرحله بازدید :

سایر
.9

ب

د

و

 .31شماره وتاریخ فیش بانکی :

 .21کروکی محل احداث واحد :

 .21سیکل تولید :

عرض شمالی N :
طول شرقی E :

 .31ماشین آالت :
 .31نظریه کارشناسی وواحد مربوطه :
پیوست :

دارد

ندارد

امضاء نام نام خانوادگی مسئول واحد

تاریخ تنظیم وارائه  .......................نام ونام خانوادگی کارشناس ..................
دستور
تاریخ ارجاعات

واحد به مدیریت

به معاونت فنی

محیط طبیعی

انسانی

آزمایشگاه

