
Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Malczycach 
 

zaprasza rolników 
do podjęcia współpracy w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych 

Komunalne osady ściekowe to produkt uboczny powstający przy oczyszczaniu ścieków komunalnych, 
które w związku z koniecznością ich zagospodarowania oferowane są rolnikom  ze względu na walory 
nawozowe. Przy spełnieniu odpowiednich warunków mogą być z powodzeniem stosowane w 
rolnictwie. 

Wielkość dawki komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, 
jakości osadu oraz zapotrzebowania roślin na azot i fosfor. Konieczne jest badanie gleby (raz w roku), 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zastosowanie. Wykorzystanie osadów ściekowych 
objęte jest pełną kontrolą, aby nie doszło do zagrożenia zdrowia ludzi, pogorszenia jakości gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Zapewniamy: 

 bezpłatne udostępnienie osadu, 
 aktualne badanie osadu pod kątem wartości nawozowej osadu, zawartości metali 

ciężkich, wymogów higienicznych, 
 badanie gleby wraz z określeniem dawki nawozowej, 
 załadunek osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Malczycach. 

 
 

Obowiązki rolnika – władającego terenem: 
 

 złożenie pisemnego oświadczenia oraz wypisu z ewidencji gruntów dotyczącego działki, 
która ma być nawożona, określenie powierzchni gruntu do nawożenia, 

 zapewnienie we własnym zakresie transportu osadu, rozplantowanie na wytypowanym, 
przebadanym wcześniej na nasze zlecenie gruncie i zaoranie.  
 

Osady ściekowe mogą być wykorzystywane pod wszystkie uprawy rolnicze, z wyjątkiem: 

 gruntów, na których uprawiane są rośliny przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez 
ludzi (rośliny warzywne, jagodowe), 

 gruntów wykorzystywanych jako łąki i pastwiska, 
 gleb o odczynie mniejszym niż pH 5,6, 
 gruntów o dużej przepuszczalności (piaski luźne, słabogliniaste i piaski gliniaste lekkie) i 

poziomie wód gruntowych poniżej 1,5 m od powierzchni, 
 gruntów rolnych o spadku powyżej 10%, 
 gruntów wykorzystywanych do upraw pod przykryciem, na obszarach upraw ogrodniczych i 

warzywnych z wyjątkiem drzew owocowych, 
 obszarów parków narodowych i rezerwatów przyrody, 
 pasa gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do wód powierzchniowych, 
 terenów zalewowych, podtapianych i bagiennych, 
 gruntów zamarzniętych i pokrytych śniegiem, 
 terenów położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub 

zakładu produkującego żywność. 

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych reguluje  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 
2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257). 
 

Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 71 317 90 61 
lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. 1-go Maja 5c w Malczycach. 

 


