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Wodociągi Białostockie Spółka z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok,
nawiążą współpracę z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego
zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Osad należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 257 z późn. zm.) w sprawie
stosowania komunalnych osadów ściekowych:
• w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych
wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone
do produkcji pasz, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego
spożycia;
• do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
• do uprawy roślin przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
Grunty, na których będzie zagospodarowany ustabilizowany osad ściekowy
do celów rolniczych nie będą wykorzystywane:
• na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem
drzew owocowych;
• na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw,
których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane
w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie
zbiorów;
• na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
• na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami,
• na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
• na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich
ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 135 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 i 258);
• w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów
jezior i cieków;
• na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo
podtopionych i bagiennych;
• na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;

•

•
•

•
•

na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski
luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych
znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich
ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 141 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi
w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu
mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności.

Ubiegający się o osad do rolniczego zagospodarowania powinien spełniać
następujące warunki:
• powinien być właścicielem lub dzierżawcą (wpisanym do rejestru gruntów jako
„władający powierzchnią ziemi”) i przekazać do zagospodarowania
powierzchnie gruntów o minimalnej powierzchni 10 ha, zlokalizowanych
na terenie województwa podlaskiego;
• posiadać sprzęt umożliwiający zagospodarowanie osadów na polu (przeoranie
z glebą nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu);
Postępowanie będzie obejmowały następujące etapy:
I. zgłaszanie się Wykonawców władających powierzchnią zmieni;
II. kwalifikacja gruntów pod kątem spełnienia warunków przydatności przez Wodociągi
Białostockie Spółka z o.o.;
III.przeprowadzenie badań laboratoryjnych przez Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na zgłoszonych gruntach;
IV. przeprowadzenie postępowania przetargowego na transport komunalnych osadów
ściekowych.
Warunki zgłoszenia:
• każdy ubiegający się o osad musi wypełnić i przekazać *osobiście lub **mailowo
Zgłoszenie (załącznik nr 1 do Ogłoszenia);
Zgłoszenie powinno być
sporządzona w języku polskim;
*Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem
ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem);
**w przypadku składania Zgłoszenia mailowo – należy złożyć zgłoszenie – pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
• zgłaszający wraz ze zgłoszeniem przekaże aktualne wypisy z rejestru gruntów
dla działek wyznaczonych do zagospodarowania osadów,

•

zgłaszający posiada status „władającego powierzchnią ziemi”, na której będą
stosowane osady ściekowe, w myśl art. 3 pkt. 44 ustawy Prawo ochrony
środowiska. W przypadku gdy osoba zgłaszająca działki nie jest jednocześnie
jej właścicielem, wraz ze zgłoszeniem przedłoży aktualną Umowę dzierżawy
gruntów rolnych, aktualny wypis z rejestru gruntów oraz zgodę właściciela na
stosowanie osadów ściekowych na jego gruncie.

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. zapewni:
•

wykonanie niezbędnych analiz gleb przeznaczonych do zagospodarowania,
analiz partii osadów oraz opracowanie dotyczące instrukcji wykorzystania
osadów na konkretnych gruntach Wykonawcy, a także przygotuje wymagane
prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów, w szczególności:
✓ badania komunalnego osadu ściekowego,
✓ wyliczenie dawki komunalnych osadów ściekowych dla określonej
powierzchni gruntu,
✓ badania warunków hydrogeologicznych zgłoszonych gruntów,
✓ badania warunków fizykochemicznych zgłoszonych gruntów;
• załadunek komunalnych osadów ściekowych,
• transport komunalnych osadów ściekowych po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257 z późn. zm.), grunty zgłoszone
przebadane zostaną pod kątem spełnienia warunków hydrogeologicznych
i fizykochemicznych. Ostateczna powierzchnia działek, na których zostaną
zastosowane komunalne osady ściekowe będzie uzależniona od uzyskanych wyników
badań.
Po przeprowadzeniu badań na zgłoszonych przez Wykonawców działkach
i dokonaniu analizy przydatności gruntów do zastosowania osadów
Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia
Wykonawcy świadczącego usługi transportowe.
Nadmieniamy, że do transportu osadu niezbędny jest wpis do BDO
z wyszczególnieniem transportu odpadów o kodzie 19 08 05.
O przekazaniu osadów poszczególnym Gospodarstwom Rolnym będą
decydować w szczególności: wielkość powierzchni działek, odległość od
Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku.

Termin składania zgłoszeń:
• w przypadku chęci stosowania osadów latem/jesienią – do 12 maja 2022 r.
Zgłoszenie należy złożyć Sekretariacie, ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok (II piętro)
Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. 15-404 Białystok, u. Młynowa 52/1, z dopiskiem:
Zgłoszenie - rolnicze wykorzystanie osadów; lub za pomocą e-mail: przetargi@wobi.pl
z dopiskiem Zgłoszenie – rolnicze wykorzystanie osadów.

Przed zgłoszeniem gruntów w celu rolniczego stosowania osadów należy
zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie ARiMR.

Osoba do kontaktu:
• Lech Magrel – tel. 85 745 83 65,
• Agnieszka Jarosz – tel. 85 745 83 62

Załączniki:
1. Zgłoszenie

