
Warszawa,        18.03.2015 r.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI     

 HORns. 8111-7/15 ( 10 )             

  Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
U. Nr 147 poz. 1033, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.; ul. Okrężna 16, 44- 100 Gliwice z dnia 16 marca
2014 r. pozwalam wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu mineralnego środka
poprawiającego właściwości gleby pn. „Leca® KERAMZYT ogrodniczy” produkowanego 
przez ww. podmiot i określam:

1) wymagania jakościowe środka poprawiającego właściwości gleby:

 a) wartość pH (10% ekstraktu wodnego)....................................................................9,5 ±0,5,
 b) przewodność elektryczna EC (10% ekstraktu wodnego).............................0,1-0,5 mS/cm,
 c) porowatość ogólna.................................................................................................80-90 %;
 d) postać.....................................................................................................stała, granulowana,
   - frakcja 0-4 mm; gęstość objętościowa 380-420 kg/m3 lub
   - frakcja 4-10 mm; gęstość objętościowa 280-320 kg/m3 lub
   - frakcja 10-20 mm; gęstość objętościowa 260-300 kg/m3.

2) treść instrukcji stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości
 gleby stanowiącej załącznik do decyzji.

  Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji w związku z tym, 
iż uwzględnia ona w całości żądanie strony.
Niniejsza decyzja jest ostateczna.
  Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 
zgodnie z art. 127 § 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) może nastąpić po 
wyczerpaniu wyżej wymienionego środka odwoławczego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III
ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.
1282, z późn. zm.).
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