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Ogłoszenie o bezpłatnym przekazywaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  
z Oczyszczalni Ścieków, do wykorzystania rolniczego jako nawóz naturalny oraz do 

rekultywacji terenów  
 

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim informuje, iż ma do przekazania nieodpłatnie 
odwodnione ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków (kod odpadu 19 08 05) w celu rolniczego 
wykorzystania jako nawóz naturalny oraz do rekultywacji terenów. 

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Opolu Lubelskim spełniają wymagania prawne 
stawiane osadom do rolniczego wykorzystania. Są badane na bieżąco przez niezależne, uprawnione laboratorium. Osady są 
w pełni bezpieczne po względem sanitarnym. Podmioty stosujące rolniczo osady otrzymują od OPK Sp. z o.o. pełną 
informację i dokumentację zawierającą wyniki badań osadów i gleby, wyniki (na podstawie badań) obliczeń dawki osadów 
na hektar powierzchni, szczegółowe wyniki weryfikacji wymagań dotyczących działek i stosowania osadów. 
 
Korzyści ze stosowania osadów ściekowych: 

1. Regulują kwaśny odczyn gleb. 
2. Umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby. 
3. Dostarczają roślinom substancji odżywczych oraz makro- i mikroelementów (osad posiada doskonałe właściwości 

nawozowe, jest zasobny m.in. w azot, fosfor, wapń i magnez) 
 
W oparciu o przepisy prawa oraz na podstawie przeprowadzonych badań pod względem bakteriologicznym  
i parazytologicznym oraz na zawartość metali ciężkich oferowane osady nadają się do wykorzystania w: 

1. Rolnictwie (rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając 
w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz), 
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2. Uprawach roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,  
3. Uprawach roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz,  
4. Rekultywacji terenów (w tym gruntów na cele rolne). 

 
Obowiązki władającego powierzchnią ziemi: 

1. Złożyć podanie z wyszczególnieniem działek (numery, powierzchnia, tytuł władania powierzchnią ziemi, wypis  

z ewidencji gruntów - kopia dokumentów stwierdzających tytuł do władania powierzchnią ziemi oraz mapki 

geodezyjne lub kartograficzne), z oświadczeniem, że podmiot będzie stosował rolniczo osady na wymienionych 

działkach, zgodnie z obowiązującym prawem i nie będzie odstępował osadów innym podmiotom. 

2. Rozplanować i zaorać na wytypowanym i przebadanym gruncie dostarczone na wskazane miejsce osady ściekowe, 
posiadać techniczne możliwości niezbędne do rolniczego zastosowania osadów (np. rozrzutnik, agregat uprawowy, 
sprzęt do orki). 

3. Zaakceptować warunki szczegółowe umowy. 
 
Obowiązki OPK Sp. z o.o.: 

1. Dostarczyć osad ściekowy przebadany pod kątem wartości nawozowej, zawartości metali ciężkich, wymogów 
higienicznych. 

2. Przebadać wskazane przez władającego powierzchnią ziemi grunty w zakresie możliwości zagospodarowania. 
3. Dostarczyć i wyładować osady na wskazane miejsce. 

 
Chętni proszeni są o bezpośredni kontakt z Oczyszczalnią Ścieków w Opolu Lubelskim po szczegółowe informacje, al. 600-
lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 22 21. 
 


