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Mokra Prawa, 14 marca 2017 r.

Pan
Krzysztof Figat
Starosta Łowicki

zwracam się z prośbą o upowszechnienie wśród rolników i plantatorów z terenu
powiatu łowickiego informacji, że oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej
przekaże do rolniczego wykorzystania osad o dobrej jakości pod względem
nawozowym i sanitarnym.
Byłbym wdzięczny za opublikowanie na stronach internetowych powiatu
załączonego do niniejszego pisma ogłoszenia (treść pozwalam sobie przesłać
także pocztą elektroniczną) oraz przekazanie jej do urzędów gmin i sołectw na
terenie powiatu łowickiego.
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Szanowni Państwo,
oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej dysponuje ustabilizowanym komunalnym osadem
ściekowym o kodzie: 19 08 05, który przekaże do wykorzystania rolniczego. Odpad spełnia
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257) i może być stosowany w rolnictwie zgodnie z
art. 96 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).
H Osad przeznaczony jest do nawożenia pól, powoduje poprawę wzrostu i plonowania
roślin.
S Osad można stosować np. pod zboża, rzepak, rośliny uprawiane na nasiona oraz przed
założeniem plantacji drzewek owocowych. Ustaloną dawkę osadu powinno się (najpóźniej na
drugi dzień po otrzymaniu) rozprowadzić równomiernie po powierzchni gruntu za pomocą
rozrzutnika lub roztrząsacza obornika i zmieszać z glebą.
a Korzyści z zastosowania osadów ściekowych:
- poprawa plonowania roślin,
- poprawa struktury gleby: porowatość, przepuszczalność,
- poprawa zdolności gleby do zatrzymywania aplikowanych nawozów mineralnych,
- poprawa zdolności gleby do zatrzymywania wody,
- wzbogacenie humusowej struktury gleby o składniki biomasy i substancje pokarmowe: azot,
fosfor, potas, wapń, magnez i mikroelementy.
■ Zastosowanie osadu zastępuje nawożenie nawozami mineralnymi oraz wapnowanie gleby.
□ Osady ściekowe mogą być przekazane do stosowania tylko władającemu powierzchnią
ziemi czyli właścicielowi nieruchomości lub osobie dzierżawiącej dany grunt, jeśli wpisana
jest ona w ewidencji gruntów jako osoba władająca.
Więcej na stronie wodkan-skierniewice.com.pl
Przyjmujemy zapisy na rok 2017. Mogą zgłaszać się również zainteresowani
współpracą w przyszłym roku kalendarzowym i kolejnych latach. Kwestie transportu na pola
- do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, tel. (46) 833 38 08
wew. 56, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

