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,DECYZJL NrG-54lll5
e art.4ust. 2 ustawy z dnialO lipca ZOiZ r. o nawozach i nawozeniu (Dz.
U. z 2015 r., poz. 625), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Koszyce z siedzib4 prry
ul. Efzbiety Lokietk6wny 14, 32-130 Koszyce, z dnia 1 wrze5nia 2015 r. pozrvalam
Na podstawi

wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego Srodka poprawiaj4cego
wfa6ciwoSci gleby pn. ,,RABATEKS" produkowany przez ww. podmiot i okreSlam:

1) wymagania jako5ciowe Srodka poprawiaj4cego wlaSciwoSci gleby pn. ,,RABATEKS"
.....0,30 % (m/m),
a) zawarto66 azotu calkowitego (N) co najmniej.......

w przeliczeniu na (P2O5) co najmniej ...
zawarto66 wapnia w przeliczeniu na (CaO) co najmniej

b)
c)

zawartoS6 fosforu

d)

posta6.

2) tre5d

...0,40

Yo

(mlm),

.............20,0

Vo

(m/m),

.........sta1a, ziemista.

instrukcji stosowania i przechowywania ww. Srodka

poprawiaj4cego

wla5ciwo S ci gleby stanowi4cej zal4cznik do decyzj i.

Na podstawie art. 107 $ 4 Kpa odst4piono od uzasadnienia decyzji w zwiqzku ztym,
i2 uwzglgdnia ona w caloSci Z1danie strony.
Niniej sza decyzj

a j est

ostateczna.

Stronie przysluguje prawo zwr6cenia sig do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,
zgodnie z art. 127 $ 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
w Warszawie w trybie art. 52 $ I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postgpowaniu
przed s4dami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z p6^. zm.) moze nast4pi6 po
wyczerpaniu wyzej wymienionego Srodka odwolawczego.

:

w wysokoici 705 zl zgodnie

Za wydanie niniejszej decyzii uiszczono
z czgiciq III ust. 28 zalqcznika do ustawy z
{\.
79..
U. z 2015 r., poz. 783 z pdi.zm).

o oplacie qkarbowej (Dz.
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Otrzymuje:
,,za zwrotnym potwierdzeniem odbioru"

Pan Stanislaw Rybak
W6jt Gminy Kosryce
ul. El2biety tr okietk6wny 14
32-130 Kosryce
D
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1. Inspekcja JakoSci Handlowej
Artykut6w Ro lno - S p o2yw czy ch
ul. Wsp6lna 30
00-930 Warszawa
6warazynstca@,iihars

2. Krajowa

Stacja Chemiczno-Rolnicza
ul. Z6lkiewskiego 17

'
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05-075 Warszawa
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Instrukcja stosowania i przechowywania Srodka poprawiajAcego wlaSciwoSci gleby
pn.: ,,RABATEKS"
Zakres stosowania

RABATEKS moze by6 stosowany w uprawach polowych ro6lin rolniczych na wszystkich
glebach
w celu popra\ryy odczynu i zasobnoSci w fosfor.
WielkoSd dawek
Dopuszczalna dawka RABATEKSU wynosi 6,7 tonJha/rokw zalehnoSci
od pH gleby.
't

Spos6b i terminy

\

stosowania

Srodek nale2y stosowai przedsiewnie wczesn4 wiosn4 przed. siewem
lub sadzeniem roSlin lub
jesieni4 po zbiorach. ZaIecan4 dawkg rozprowadzii
r6wnomiernie na powierzchni pola za pomocq
.-roztzutnika obornika lub rozsiewaczai wymieszal z glebqprzy pomo cy naruEdzi uprawowych.

UWAGA:

.

Nie stosowad

naczon./oh do bezpoSredniego spozycia przez

ludzi.

o
c
o

Nie stosowad na gruntach wykorzystywanych na pastwiska.
Nie stosowad na glebach zalanychwodq, przykrylych Sniegiem lub zamavnigtych.
Nie stosowai l4cznie ze Srodkami ochrony roSlin.

Spos6b przechowywania:

RABATEKS nale2y przechowywa6

_z

w

pryzmach na utwardzonym

dala od ciek6w po przykryciu materialem ,r:odoszczeln5,m.

i

nieprzepuszczalnym podlozu

'-drodki ostroinosci przy puechowywaniu i stosowaniu srodka
Przy bezpoSrednim kontakcie ze Srodkiem RABATEKS przestrzegai o96l nych
zasad higieny
i bezpieczefstwa. W razie przypadkowego spozycia skonsultowad sig z lekarzem. przy pracy ze
srodkiem stosowad okulary ochronne, rgkawice

i

odziezochronna

lnstytut Uprawy

L'NG

Nawozenia i Gleboznawstwa
Pa fstwowy I nstytut Badawczy

ZAKI.AD ZYWIENIA ROSLIN I NAWOZENIA
Pulawy, 2015-04-09

NZN-4I5-17 /15
Gmina Koszyce

Ul. El2biety Lokietk6wny
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32-130 Koszvce
"a.

Opinia IUNG-PIB w Pulawach o przydatno5ci Srodka poprawiaj4ce wlaSciwo5ci gleby

RABATEKS

1. Nazwa handlowa: RABATEKS
Rodz

aj 5 rodka : or ganiczno-mineralny Srodek poprawiaj 4cy wlaSciwo ci gleby
S

Typ Srodka: przetworzony komunalny osad Sciekowy z dodatkiem wapna palonego
Postad: posta6 stala, ziemista
2. Wymagania jakoSciowe (tabela 1)
WyszczegSlnienie

D

eklarowan e przez pro ducenta

(%mlm)

Oznaczonew
laboratorium ILrN G-P IB

Azotog6Nem (N)

co

najmniej 0,3

0,49

Fosfor (PzOs)

co

najmniej 0,4

0,62

Wapf (CaO)

co najmniej 20

28,8

3. Ocena Srodka stwierdzajqca jego przydatno5d do zastosowania zgodnie z

przeznaczeniem
Srodek poprawiaj4cy wlaSciwoSci gleby RABATEKS jest produktem wlrtworzonym z

ul. Czartoryskich B,24 1,O0 Pulawy
tel.: +48 81 886 34 21 w. 225, fax: BL 886 34 2Iw.233

www.iung.pulawy.pl, nawozenie@iung.pulawy.pl
NIP:716-000-42-87

pkt4w zwi4zltrz

$

2ust. 5RozporzqdzeniaMinistraRolnictwaiRozwojuWsizdnia

czerwca 2008 r. (Dz. U.

Nr 119,

18

poz.765 zp62n. zm.) Srodka nie poddaje"sig badaniom

iolniczym. Na podstawie wynik6w analiz chemicznych stwierdzam,

2e RABATEKS

wplywa korzystnie na wlaSciwoSci gleby podnosz4c jej odczyn, zwigkszaj4c pojemnoS6
sorpcyjn4 oraz zasobnoS6
azotu..Srodek
4.

w

fosfor. RABATEKS jest takze

fu6dNem wolnodzialajqcego

molebyd stosowany w uprawach polowych roSlin rolniczych.

Nie przewiduje sig lqcznego stosowania Srodka poprawiaj4cego wlaSciwoSci gleby
nazwie RABATEKS ze Srodkami ochronv roSlin.
,l
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ZaN4cznlk do opinii:
1

.

Zaopiniow ana przez ILrNG-PIB instrukcj a stosowania Srodka RABATEKS

o

PI

. PANSTWOWY

et

INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR

dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Wasze pismo z dnia:
2015.05.19

Nasz znak:
zP-067 t6772t48tr5

Znakz

Data:
2015.06.02

OPINIA
rflstwowego Instytutu Weteryna ryj n ego - Pa ristwow, pgo Instytutu
Ba dawczego w Pulawach doty cz4ca o ddziatywa nia S ro d ka poprawiaj 4cego
wlaSciwo5ci gleby o nazwie ,,RABATEKS." na zdrowie rwierz1t,
po prawidlowym jego zastosowaniu
Pa

Producent Srodka
poprawiaj 4cego wlaSciwoSci
slebv:
Nazwa handlowa Srodka
poprawiaj 4cego wtraSciwo6ci
gleby:

Gmina Koszyce
Ul. Elzbiefy tr okietk6wny 14
32-130 Koszvce
,,RABATEKS''

Typ Srodka poprawiaj 4cego
wlaSciwoSci gleby:

Organiczno-mineralny

Postad Srodka poprawiaj

4ce

go

stala (sypka, ziemista)

wlaSciwoSci gleby:

Informacje o sktradzie
surowcowym Srodka
popraWiaj qce go wlaSciwoSci
gleby:

przetworzone w procesie granulacji osady Sciekowe z
dodatkiem tlenku wapnia (CaO).

Al. Partyzant6w 57

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00

24-100 Pulawy
http;//www. piwet.pu lawy, pl

sekretariat@piwet, pulawy, pl

e

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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Na

podstawie wynikr6w badarf fwycznych, fizykochemicznych i chemicznych
przeprowadzonych w Gkiwnym Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Uprawy
Nawo2enia i Gleboznawstwa - PIB w Pulawach (Sprawozdanie zbadafi irr 1555 z dnia
07.04.2015 r.), oraz badaf mikrobiologicznych i parazytologicznych wykonanych w
Paristwowym Instytucie Weterynaryjnym - Parflstwowym Instytucie Badawczym w
Pulawach Al. Partyzant6w 57,24-100 Pulawy (Sprawozdanie z badarfl nr Pll5l0222l z
dnia 05.02.2015 r.), a taMe opinii Instytutu IUNG-PIB w Pulawach o spelnieniu
wymagafi jakoSciowych przez Srodek poprawiaj4cy wlaSciwoSci gleby RABATEKS,
oznaczsnej NZN-415-17/15 wydanej w dniu 09.04.2015 r. przez Zaklad,bywienia RoSlin
i Nawoienia Instytutu Uprawy Nawo2enia i Gleboznawstwa - Parfistwowy Instytut
Badawczy, 24-100 Pulawy, ul. Czartoryskich 8, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwc& 2008 r. w sprawie wykonania niektdrych
przepistiw ustawy o nawozach i nawoieniu (Dz. U, z 2008 r. Nr II9, pon 765) z pdzn.
zmian. (Dn U. .z 2009 r. Nr 224 poz. 1504) Par{stwowy Instytdt'Weterynaryjny Parlstwowy Instytut Bidawczy w Pulawach : twierdza, te:

\
zastosowaniu.
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