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POROZUMIENIE ws. przekazywania osadów ściekowych   

zawarte w dniu …………11.2021 między:   

Gminą Wierzbica - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy,  

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica NIP: 948-238-24-81, REGON 672773546)  reprezentowanym 

przez:  Pana  Jacka Małka  

zwaną dalej „Wytwórcą”,   

a   

Panem……………………………... zamieszkałym w miejscowości  …………………………, 

………………………………………………pesel ………………………………..  zwanym 

dalej „Władającym”,   

   

łącznie zwanymi „Stronami”,  które mając 

na uwadze, że:    

a) Wytwórca jest wytwórcą ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie  

19 08 05 zwanych dalej „osadami”) wytwarzanych w instalacji Oczyszczalni Ścieków  w  

Rzeczkowie Kolonii gm. Wierzbica (dalej zwanej „Oczyszczalnią”),   

b) Władający jest właścicielem nieruchomości rolnej – działki o powierzchni:   

1) …………………………………………  

  

(zwanej dalej „Nieruchomością”), a zatem jest władającym powierzchnią ziemi w               

rozumieniu  art.  96  ust.  2  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012r.    

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) w zw. z art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia   

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219),   

c) Władający wyraża zgodę na przyjęcie na Nieruchomość osadów Wytwórcy dostarczanych  

i zagospodarowywanych na Nieruchomości w ramach procesu odzysku R10, zawierają  

Porozumienie o następującej treści:   
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§ 1   

Władający zobowiązuje się:   

a) przyjąć nieodpłatnie na Nieruchomość osady Wytwórcy, dostarczane przez Wytwórcę, na jego 

koszt,   

b) przekazać informację o stosowanych na danym gruncie nawozach, środkach wspomagających 

uprawę roślin i polepszaczach gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., określającego 

przepisy sanitarne, dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr  

1774/2002, - par. 3 pkt. 3 rozporządzenia MŚ w sprawie komunalnych osadów ściekowych   

c) zagospodarowywać osady nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu na 

nieruchomość Władającego, poprzez równomierne rozprowadzenie na powierzchni gruntu i 

wprowadzenie do gruntu (tzw. proces odzysku R10) w okresie od dnia zawarcia porozumienia 

do dnia 31.12.2021  r. w ilości i dawce określonej przez Wytwórcę.   

d) Władający zobowiązuje się do udostępnienia Nieruchomości Wytwórcy w celu dostarczenia i 

zagospodarowania osadów a także do wykonywania na Nieruchomości wszelkich obowiązków 

z tym związanych,  określonych w przepisach ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony 

środowiska, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257) oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300 z 

14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) a także ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 76).   

§ 2   

1. Wytwórca jest zobowiązany do przygotowywania i przekazania na rzecz Władającego 

dokumentów i czynności, do których są oni zobowiązani wobec siebie lub wobec organów 

administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:   

1) sporządzenia i przekazania Władającemu wyników badań gruntów wskazanych przez 

Władającego, na których mają być stosowane osady ściekowe, wykonane przez laboratorium  
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o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1219),    

2) sporządzenia i przekazania Władającemu wraz z osadami sprawozdania agrotechnicznego, 

dotyczącego możliwości zagospodarowania komunalnych ustabilizowanych osadów 

ściekowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków Wytwórcy z wyliczeniem 

nieprzekraczalnych dawek osadów przeznaczonych do stosowania, zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi oraz z załączonymi wynikami badań osadu i gruntów,    

  

2. Władający oświadcza, że nieruchomość przeznaczona do zagospodarowania w procesie 

R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych jest przeznaczona tylko i 

wyłącznie na ten cel dla Wytwórcy,   

3. Na potrzeby ustalenia dopuszczalnej dawki komunalnych osadów ściekowych, które mogą 

być stosowane na jednostkę powierzchni gruntu zgodnie z § 3 ust. Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Władający 

oświadcza, że osady będzie stosował : (niewłaściwe skreślić):   

a) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do  

obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,   

b) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,   

c) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,   

d) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,   

e) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki 

odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu   

4. Na potrzeby ustalenia dopuszczalnej dawki komunalnych osadów ściekowych, które mogą 

być stosowane w ciągu roku na jednostkę powierzchni gruntu zgodnie z § 3 ust. 5 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, Władający oświadcza, że na Nieruchomości stosował komunalne 

osady ściekowe (niewłaściwe skreślić):   

a) w ciągu roku przed zawarciem niniejszego Porozumienia,   

b) w ciągu dwóch lat przed zawarciem niniejszego Porozumienia,   

c) w ciągu trzech lat przed zawarciem niniejszego Porozumienia,   
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d) w ogóle ich nie stosował.   

5. Władający zobowiązuje się do przechowywania wyników badań gruntów oraz osadów i 

informacje o dawkach komunalnych osadów ściekowych przez okres 5 lat od dnia 

zastosowania osadów na Nieruchomości.   

6. Władający zobowiązuje się, że nie będzie stosował komunalnych osadów ściekowych:   

a) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;   

b) 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310);   

c) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;   

d) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i 

bagiennych;   

e) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;   

f) 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;   

g) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;   

h) 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;   

i) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, 

jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;   

j) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu 

mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;   

k) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew 

owocowych;   

l) 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;   

m) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;   
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n) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.   

§ 3 

1. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2021 r.   

2. Strony nie przewidują możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania niniejszego Porozumienia. 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.   

3. Wszelkie spory związane z niniejszym Porozumieniem rozstrzyga sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Wytwórcy.   

4. Następujące załączniki stanowią integralną część Porozumienia:   

1) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.   

5. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w związku z wykonywaniem Porozumienia:   

a) ze strony Wytwórcy: ………………………………………………….   

b) ze strony Władającego: ………………., tel. …………….  

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.   

     

   

Wytwórca                              Władający   
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Załącznik nr 1 do Porozumienia   

   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy informuje, że:   

a) Dane osobowe osób wskazanych w Porozumieniu lub w dokumentach związanych z jego 

wykonywaniem są przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 

b) W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy został powołany inspektor ochrony 

danych: Paula Słowik który jest dostępny pod adres email: inspektor@cbi24.pl  

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania Porozumienia (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 

pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).   

d) Wytwórca nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.   

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 6 lat 

po zakończeniu obowiązywania Porozumienia w celu spełnienia obowiązków wynikających z 

przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu 

terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.   

f) osoby wskazane w Porozumieniu lub w dokumentach związanych z jego wykonywaniem mają 

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych.    

g) osoby wskazane w Porozumieniu lub w dokumentach związanych z jego wykonywaniem mają 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:   

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531  
03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl   

h) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Porozumienia. Niepodanie danych będzie 

skutkowało niemożnością realizacji Porozumienia.   

i) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.   

                          

                  

                                    Zapoznałem się   

                 …………………………………   

       Data i podpis   
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