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Część 1. Stan środowiska  
1. Stan powietrza  

W roku 2005 kontynuowane były badania jakości powietrza na obszarze 
pozamiejskim w m. Brońsko. Badane wskaźniki zanieczyszczeń to: dwutlenek siarki 
i dwutlenek azotu. Wyniki badań z roku 2005 nie wykazały występowania przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów stężeń średniorocznych; wynosiły one: dla NO2 - ca 47 % 
wartości dopuszczalnej (kryterium: ochrona zdrowia) i ok. 62,5 % wartości dopuszczalnej 
(kryterium: ochrona roślin), dla SO2 – ok. 54 % wartości dopuszczalnej (kryterium: ochrona 
roślin). W porównaniu z wynikami z poprzedniego roku odnotowano niewielkie wahania 
poziomów stężeń. 

Oceny jakości powietrza w strefach (jaką jest obszar powiatu) dokonuje się corocznie, za 
rok kalendarzowy. W ocenie jakości powietrza za rok 2004 powiat kościański został zaliczony do 
klasy A, w której poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnych ze względu na 
kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin. 

 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Zgodnie z obowiązującymi dotychczas normatywami stan powietrza na terenie 
powiatu określono jako zadowalający. Wyniki dotychczasowych ocen nie wykazują konieczności 
opracowywania programu ochrony powietrza na obszarze powiatu. Ze względu na ustawowy 
obowiązek dokonywania corocznej oceny jakości powietrza konieczne jest kontynuowanie badań 
i rozszerzanie ich zakresu o kolejne wskaźniki zanieczyszczeń. Ze względu na konieczność oceny 
jakości powietrza pod kątem zdrowia ludzi wskazane byłoby objęcie badaniami obszarów 
miejskich, zwłaszcza w zakresie poziomu zanieczyszczenia pyłem zawieszonym. 

 
2. Stan czystości i ochrona wód 

2.1. Wody powierzchniowe 

W roku 2005 kontynuowane były badania monitoringowe prowadzone w zlewni 
Kościańskiego Kanału Obry w 2 przekrojach pomiarowych (Kościański Kanał Obry 
w przekrojach Gryżyna i Kurzagóra) oraz w zlewni Kanału Mosińskiego w 2 przekrojach 
pomiarowych (Kanał Mosiński w przekroju Bonikowo i Olszynka w przekroju powyżej 
Czempinia). W roku 2005 nie prowadzono badań w zlewni Południowego Kanału Obry. 

W roku 2005 jakość wód Kościańskiego Kanału Obry na całej badanej długości 
odpowiadała klasie IV – wody niezadowalającej jakości. Wody dopływów w górnym odcinku 
rzeki (Pogona, Dąbrówka, Kania, Struga Łagowska) są silnie zanieczyszczone, co znacząco 
wpływa na jakość wód Kanału Kościańskiego. Jakość wód dopływów dolnego biegu (Rowu 
Wyskoć i Kanału Wonieść) nie była badana na odcinkach ujściowych, ale wcześniejsze 
badania wykazywały, że są to dopływy najmniej zanieczyszczone. W przekroju Gryżyna 
wszystkie badane wskaźniki (łącznie 49) nie przekraczały granic wartości odpowiadających 
klasie IV, w przekroju Kurzagóra wartości 47 wskaźników nie przekraczały granicy klasy IV, 
2 wskaźniki odpowiadały klasie V: azot Kjeldahla i kadm (badania kadmu powtórzone w I 
kwartale br. wykazały znacznie niższą zawartość kadmu w wodach). 
 Jakość wód Kanału Mosińskiego w przekroju Bonikowo jest zdecydowanie uzależniona 
od jakości wód Kanału Kościańskiego. W roku 2005 stan wód odpowiadał klasie IV; spośród 
badanych wskaźników 48 nie przekraczało wartości dopuszczalnych dla klasy IV, 1 wskaźnik 
(charakteryzujący stan sanitarny) odpowiadał klasie V. Wody Olszynki w przekroju powyżej 
Czempinia również zaliczono do wód niezadowalającej jakości – klasa IV (przy czym 3 
wskaźniki odpowiadały klasie V: azotany, fosforany i fosfor ogólny).  
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Badania jakości wód Olszynki – uznanej za wody zagrożone zanieczyszczeniem 
związkami azotu ze źródeł rolniczych - prowadzono także pod kątem zawartości azotanów i 
występowania procesów eutrofizacji. W dalszym ciągu stwierdza się występowanie stężeń 
azotanów przekraczających 50 mg/l (wartość, powyżej której wody uznaje się za 
zanieczyszczone): w roku 2004 maksymalne oznaczone stężenie wyniosło 67,25 mg NO3/l, w 
roku 2005 – 57,59 mg NO3/l. W obydwu latach badań stwierdzono występowanie procesów 
eutrofizacyjnych w wodach.  
 

Spośród jezior położonych w granicach powiatu w roku 2005 badane były jeziora Mórka 
i Zbęchy - uznane za wody zagrożone zanieczyszczeniami azotu ze źródeł rolniczych. 
Badania prowadzono co miesiąc w sezonie wegetacyjnym zgodnie z rozporządzeniami 
dotyczącymi badania tych wód. Zagrożeniem jakości wód obydwu jezior są przede wszystkim 
zanieczyszczenia obszarowe: spływy z otaczających jezioro pól uprawnych i łąk. 

  Badania wód jezior Mórka i Zbęchy pod kątem „azotanowym” wykazały: 
rok 2004 - najwyższe stężenia azotanów oznaczono w marcu; wynosiły one: 

• 1,77 mg NO3/l w wodach jeziora Mórka (rejon odpływu wód do jeziora Zbęchy); 
• 0,93 mg NO3/l w wodach jeziora Zbęchy (środkowa i zachodnia część jeziora). 

Wyniki badań wskazywały, że wody jeziora Mórka były źródłem wzbogacania wód 
jeziora Zbęchy w te związki. 

rok 2005 - najwyższe stężenia azotanów oznaczano w czasie pierwszych badań w kwietniu 
lub kolejnych w maju i czerwcu; wynosiły one: 

• 1,24 mg NO3/l w wodach jeziora Mórka (od strony jeziora Cichowo); 
• 0,98 mg NO3/l w wodach jeziora Zbęchy (zachodnia część jeziora). 

Badanie wskaźników eutrofizacji wód wykazało występowanie procesów 
eutrofizacyjnych w wodach obydwu jezior. 
 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Obecną jakość wód powierzchniowych należy uznać za niezadowalającą. Podstawowym 

rodzajem zanieczyszczeń wód są zanieczyszczenia obszarowe oraz drobne, rozproszone źródła 
zanieczyszczeń związane z rolnictwem i niedostateczną higienizacją miejscowości, które powinny 
być wyeliminowane. Na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami 
pochodzenia rolniczego realizowane są programy działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych, obejmujące m.in. kontrolę stanu rolnictwa (także przez 
właściwe służby Powiatu). Konieczne jest monitorowanie jakości wód w celu stwierdzenia 
efektywności podejmowanych działań. 

2.2. Wody podziemne  

Na terenie powiatu kościańskiego badania monitoringowe wód podziemnych prowadzone 
są obecnie w oparciu o Program monitoringu wód podziemnych województwa wielkopolskiego na 
6 stanowiskach.  

Wyniki badań wody surowej (nie uzdatnionej ) za rok 2005 są następujące: 
 

Lp Ujęcie Wiek 
głębokość 

Parametry 
obniżające klasę 
czystości 

Uwagi 

1 Brońsko Czwartorzęd 
24,0 m 
 

fosforany III klasa 
mangan   III klasa 

w strefie ochrony pośredniej 
prowadzona jest działalność rolnicza, 
co może wpływać na obniżenie jakości 
wody 

2 Robaczyn Czwartorzęd 
35,0 m 

żelazo     V klasa 
mangan   III klasa 

ujęcie położone jest w dolince 
wypełnionej torfami i piaskami 
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rzecznymi – zazwyczaj w takich 
miejscach występuje podwyższona 
zawartość żelaza i manganu  
 (z przyczyn naturalnych) 

3 Kościan  Czwartorzęd 
25,5 m 
 

amoniak  IV klasa 
fosforany IV klasa 

Podwyższone zawartości amoniaku i 
fosforanów są spowodowane 
czynnikami antropogenicznymi – ujęcie 
położone jest na terenie zabudowy 
miejskiej  

4 Kościan  
„Linde-Gaz Polska 
Sp.z o.o.” 

Trzeciorzęd 
110,0 m 

fosforany IV klasa 
amoniak  IV klasa 
sód          IV klasa 
żelazo     III klasa 

Podwyższona zawartość amoniaku, 
fosforanów i sodu jest spowodowana 
budową geologiczną  

5 Jasień Czwartorzęd 
48,0 m 

fosforany III klasa 
żelazo      IV klasa 

 

6 Rogaczewo Małe Czwartorzęd 
28,0 m 

- Wody dobrej jakości 

 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Zasoby wód podziemnych w północnej części powiatu należą do Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 150 - Pradolina Warszawsko-Berlińska. Są to obszary wysokiej ochrony 
wód podziemnych. Jakość tych wód badana jest na ujęciu w Brońsku i Kościanie. 

 Ujęcie komunalne dla Kościana jest położone na wydzielonym obszarze najwyższej 
ochrony wód podziemnych ze względu na dużą przepuszczalność gruntów i możliwość 
obniżenia jakości wody. W pozostałych ujęciach woda zgromadzona jest w lokalnych 
zbiornikach wód podziemnych; są to głównie ujęcia czwartorzędowe, niezbyt głębokie, o 
niewielkiej miąższości warstwy izolacyjnej - wyjątek stanowi ujęcie zakładowe w Kościanie (wody 
trzeciorzędowe, głębokie i dobrze izolowane). 

Wyniki ostatnich badań wykazują, że jakość wody nie zmieniła się i nie przekracza norm 
dla wody pitnej. W przypadku wód trzeciorzędowych wystąpiły przekroczenia w zawartości 
amoniaku i fosforanów, lecz jest to uwarunkowane budową geologiczną – woda z tego ujęcia nie 
jest wykorzystywana do celów pitnych.  

Ze względu na charakter ujęć wód podziemnych ich jakość powinna być kontrolowana 
w sposób ciągły, ponieważ istnieje potencjalne zagrożenie przenikania zanieczyszczeń 
z powierzchni do tych wód.  

 

3. Ochrona powierzchni ziemi 
 

Na terenie powiatu kościańskiego obszarami, na których stwierdzono przekroczenia 
standardów jakości gleb i ziemi są: stacje paliw PKN ORLEN w Krzywiniu, Czempiniu i Śmiglu, 
baza paliw w Czempiniu oraz mogilnik w Tarnowie Starym (informacje starostwa) 

Zgodnie z art. 110 ust. Prawo ochrony środowiska konieczne jest podjęcie działań 
naprawczych poprzez opracowanie i realizację planów rekultywacji tych obszarów.  
W przypadku stacji paliw obowiązek rekultywacji obciąża PKN ORLEN S.A. lub właściciela 
nieruchomości (dotyczy bazy paliw w Czempiniu). Likwidacja mogilnika natomiast 
wykonywana jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przy współudziale Starosty. 
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Część 2. Działalność kontrolna 
 
W ewidencji Delegatury WIOŚ w Lesznie znajduje się 296 podmiotów gospodarczych 

prowadzących działalność na terenie powiatu. W roku 2005 przeprowadzono 33 kontrole w 
zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, poważnych awarii, ochrony powietrza, gospodarki 
odpadami, ochrony przed hałasem, wypełniania wymagań ochrony środowiska na etapie 
inwestycji, oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami – tzw. nadzór rynku, 
kontroli instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. 

W 13 zakładach nie stwierdzono naruszeń przepisów ochrony środowiska; w pozostałych 
20 zakładach takie naruszenia występowały. Najczęściej stwierdzone zastrzeżenia dotyczyły: 
 nienaliczania i nieuiszczania opłat za korzystanie ze środowiska lub nieprawidłowości w 

tym zakresie,  
 nieinformowania właściwych organów o zakresie korzystania ze środowiska, 
 braku uregulowań w zakresie gospodarowania odpadami, 
 braku wymaganej ewidencji ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów, 
 ponadnormatywnego poziomu hałasu, 
 stanu technicznego urządzeń oczyszczających ścieki. 

 
Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
 niedotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do 
środowiska, 

 wadliwie prowadzonej gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, połączonej z 
zanieczyszczeniem wierzchnich warstw ziemi, 

 brak złożenia informacji dot. elementów i urządzeń zawierających azbest, 
 brak pozwolenia na wprowadzanie ścieków zawierających substancje niebezpieczne z 

terenu stacji paliw do kanalizacji miejskiej, 
 brak badań monitoringowych na składowisku, 
 brak urządzeń do pomiarów ilości pobieranej wody powierzchniowej. 

 
W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, naruszeń przepisów ochrony 

środowiska zastosowano n/w następujące sankcje: 
− nałożono 1 mandat karny na  kwotę 100,00 zł; 
− wydano 20 zarządzeń pokontrolnych, 
− wydano 15 decyzji w sprawie kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska, 

Zestawienie liczbowe działań kontrolnych 
Liczba Decyzje 

wymierzające kary 
za okres trwania 
przekroczenia  

Jednostka 
administracyjna 

podmiotów 
gospodarczy

ch w 
ewidencji 

WIOŚ 

kontr
oli 

zarządzeń 
pokontrolny

ch 

decyzji 
ustalający
ch kary 

biegnące 

mandató
w 

karnych liczba kwota /tys. 
zł/ 

Gmina Kościan 36 7 5 4 1 4 46,45 
Gmina Kościan-
miasto 80 11 8 2 0 1 38,34 

Gmina Czempiń  33 5 2 1 0 1 7,09 
Gmina Krzywiń 36 4 2 0 0 0 0 
Gmina Śmigiel 111 6 3 1 0 1 1,38 
 296 33 20 8 1 7 93,26 
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PRZYKŁADY PODMIOTÓW, U KTÓRYCH STWIERDZONO ISTOTNE 
ZANIEDBANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej  

 
Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie. 

 Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 7000m3/d. Ścieki 
oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego (Rowu Sierakowskiego), będącego 
dopływem Południowego Kanału Obry. Kontrolę przeprowadzono w związku z interwencją, 
dotyczącą uciążliwości zapachowej obiektu. W trakcie kontroli stwierdzono przekroczenie 
warunków pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków, niewłaściwe 
postępowanie z osadem ściekowym, niedociągnięcia w zakresie stanu technicznego i 
eksploatacji oczyszczalni oraz prowadzenie pomiarów ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska. Nie 
prowadzono również pełnej ewidencji odpadów powstających na oczyszczalni.  
W postępowaniu pokontrolnym, w związku ze stwierdzonym przekroczeniem warunków 
pozwolenia wodno-prawnego wymierzono Gminie Miejskiej Kościan karę administracyjną 
oraz zobowiązano eksploatatora oczyszczalni do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
Wystąpiono także do Burmistrza Gminy Kościan o podjęcie działań mających na celu pełne 
rozwiązanie gospodarki osadami na oczyszczalni. Problem gospodarki osadami na 
oczyszczalni został rozwiązany w październiku 2005r. poprzez zainstalowanie prasy do 
odwadniania osadu.  

„Rolko” Polsko- Francuskiej Sp. z. o. o w Kiełczewie ul. Polna  – Wytwórnia podłoża do 
pieczarek.  

 W trakcie kontroli stwierdzono, że Spółka nie posiadała inwentaryzacji sieci 
kanalizacyjnej oraz zbiorników do gromadzenia ścieków i odcieków z produkcji; studzienki 
kanalizacyjne przed halą produkcji podłoża zanieczyszczone były osadami; zakład pobierał 
wodę powierzchniową oraz wprowadzał ścieki produkcyjne i wody opadowe do środowiska 
bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego, a stan techniczny ujęcia wody 
powierzchniowej był niewłaściwy. Nie prowadzono również systematycznych pomiarów 
ilości zużywanej wody powierzchniowej oraz ilości ścieków wprowadzanych do środowiska. 
Spółka nie ponosiła opłat za korzystanie ze środowiska. 
Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do usunięcia stwierdzonych zaniedbań, a o 
zaleganiu z opłatami poinformowano Marszałka. W odpowiedzi na zarządzenia Spółka 
poinformowała, iż część zarządzeń została zrealizowana, a pozostałe takie jak; uzyskanie 
wymaganych pozwoleń wodno-prawnych na korzystanie ze środowiska i uzyskanie zgody na 
zrzut ścieków do oczyszczalni miejskiej są w trakcie realizacji. 
 
Stacja paliw płynnych PKN ORLEN w Kościanie przy ul. Śmigielskiej.  

Obiekt nowoczesny, wyposażony w automatyczny system elektronicznego 
monitoringu wycieków i nieszczelności w układzie paliwowym, separator w układzie 
kanalizacji deszczowej oraz pełny układ hermetyzacji obiektu /I i II stopień hermetyzacji 
układu paliwowego/.W trakcie kontroli stwierdzono jednak nieuregulowany stan 
formalnoprawny w zakresie gospodarki ściekowej. W zarządzeniu pokontrolnym 
zobowiązano zakład do usunięcia powyższego naruszenia. Firma otrzymała stosowne 
pozwolenie oraz poinformowała o realizacji zarządzenia. 



 7

 w zakresie ochrony powietrza - brak przykładów podmiotów, u których stwierdzono 
istotne zaniedbania  

 
 w zakresie gospodarki odpadami 

 
Firma Usługowo Handlowa, Kazimierz Małyszek 

Firma prowadzi działalność polegającą na naprawie i konserwacji pojazdów 
samochodowych. Przeprowadzona kontrola interwencyjna wykazała nieprawidłowości w 
zakresie gospodarki odpadami – nie złożono rocznego zestawienia danych o ilości i rodzajach 
wytworzonych odpadów. Postępowanie z odpadami na terenie warsztatu było właściwe. 
Dodatkowo, w zakresie gospodarki ściekowej, stwierdzono że wody opadowe z budynku 
warsztatowo-garażowego i z utwardzonego placu odprowadzane są łącznie ze ściekami 
bytowymi do kanalizacji sanitarnej. W zarządzeniach pokontrolnych zobowiązano właściciela 
firmy do usunięcia w/w nieprawidłowości. O realizacji powyższego podmiot poinformował 
WIOŚ. 

 
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń- Składowisko Czerwonej Wsi 

Składowisko w Czerwonej Wsi jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne. Na składowisku deponowane są odpady komunalne stałe z terenu Gminy Krzywiń. 
Posiada ono uregulowany stan formalno-prawny. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
nierealizowania badań monitoringowych dot. wpływu składowiska na środowisko w zakresie 
określonym w zatwierdzonej instrukcji eksploatacji, braku informacji dotyczących zakresu 
korzystania ze środowiska, nieprzekazywania danych o rodzajach i ilości odpadów, o 
sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów. Stwierdzono również, iż obsługa składowiska nie posiada 
wymaganych kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Do uzupełnienia w/w 
braków podmiot został zobowiązany w zarządzeniu pokontrolnym. Strona nie poinformowała 
o realizacji zarządzenia. 

 
 

 w zakresie ochrony przed hałasem. 
 

 „Drew-Gum” Michał Grzelka w Kościanie - prowadzący działalność w zakresie 
mechanicznej obróbki drewna. Główne źródło hałasu stanowiła piła spalinowa, której 
równoważny poziom hałasu na terenie chronionym wynosił  w porze dziennej  56,6 dB. W 
efekcie kontroli zakład natychmiast podjął działania w celu usunięcia przyczyny hałasu i 
dostosowania się do norm akustycznych obowiązujących w środowisku. Zakład zlikwidował 
hałaśliwe urządzenie o czym poinformował WIOŚ oraz co zostało potwierdzone przez 
Starostwo, które odstąpiło od wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.  
 
 
PRZYKŁADY POZYTYWNYCH DZIAŁAŃ PODMIOTÓW W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza w 2005r. 
nie odnotowano pozytywnych przykładów działań podmiotów, które zasługiwałyby na 
szczególne podkreślenie. Natomiast wyróżnić należy postępowanie grupy zakładów 
skontrolowanych w ramach tzw. kontroli rynku oraz pod względem możliwości wystąpienia 
poważnych awarii. Przykładem są: 
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Kontrola rynku 

 
W 2005 roku  w zakresie nadzoru rynku skontrolowano m. in.: 
 

 „Northstar” Zakład Produkcji Ozdób Choinkowych Sp. z o.o. w Krzywiniu – zakład 
zajmuje się produkcją ozdób choinkowych. Kontrolą w zakresie spełniania zasadniczych 
wymagań objęto opakowania, w które pakowane są produkowane przez zakład wyroby. 
Kontrola obejmowała oznakowanie wyrobów oraz analizę dokumentacji. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, Mleczarnia Czempiń – podmiot 
średniej wielkości zajmujący się produkcją serów smażonych. Kontrolą w zakresie spełniania 
zasadniczych wymagań objęto opakowania, w które pakowane są produkowane przez zakład 
wyroby. Kontrola obejmowała oznakowanie wyrobów oraz analizę dokumentacji. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
 

Poważne awarie 
 
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.  o/Kościan – Zakład produkcji acetylenu i dystrybucji 

gazów technicznych oraz medycznych – kontrola nie wykazała zastrzeżeń. Od 2005 r. Zakład 
posiada pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji acetylenu metodą mokrą, 
zaliczaną do „instalacji w przemyśle chemicznym polegającym na wytwarzaniu przy 
zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych produktów lub półproduktów chemii 
organicznej”. 
 
 POLPETROL S.A. – Stacja paliw w Kościanie przy ulicy Poznańskiej - kontrolę  
przeprowadzono na wniosek Firmy w związku z zakupem licencji franczyzowej od firmy 
„Shell”. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
Środowiska.  
 

Zdarzenia o znamionach poważnej awarii 
W 2005 roku na terenie powiatu nie wystąpiły zdarzenia mające znamiona poważnej awarii. 
 
 

WNIOSKI: 
 

1. Podmioty na terenie powiatu kościańskiego korzystając ze środowiska nie realizują jego 
ochrony w wymaganym stopniu. Naruszenia występowały w 61 % skontrolowanych 
obiektów. 

2. Większość kontrolowanych podmiotów podejmuje działania proekologiczne dopiero 
w następstwie kontroli WIOŚ. Tylko nieliczna grupa podmiotów realizuje obowiązki 
ochrony środowiska z własnej inicjatywy.  

3. Ze względu na wagę zagadnień ochrony środowiska, obszar działania oraz liczbę 
podmiotów i osób korzystających ze środowiska, wskazane jest aktywne działanie 
wszystkich ustawowo upoważnionych organów. 
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Wykaz skontrolowanych podmiotów 
1. PKN ORLEN S.A. - stacja paliw „PKN ORLEN” w Krzywiniu, ul. Kościańska 

64-010 Krzywiń 
2. PKN ORLEN S.A. – stacja paliw „PKN ORLEN” w Kościanie, ul. Śmigielska,  

64-000 Kościan  
3. STATOIL GAZ Sp. z o.o., Baza magazynowo-dystrybucyjna w Kościanie, ul. Północna 

52, 64-000 Kościan 
4. „POLPETROL” – stacja paliw w Kościanie przy ulicy Poznańskiej 99,  

64-000 Kościan 
5. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Kościanie,   ul. Przemysłowa 17,  

64-000 Kościan 
6. PW „PADBO” B.Padykuła – Widziszewo, ul. Lipowa 5,  64-000 Kościan 
7. PPHU „PLAST-MAT” - Widziszewo, ul. Lipowa 5, 64-000 Kościan 
8. PPH „MAKO PLASTICK” Manfred Koch, Bronikowo, ul. Morownicka 1c,  

64-030 Śmigiel 
9. UMiG Krzywiń - składowisko Czerwona Wieś,  Rynek 1, 64-010 Krzywiń   
10. UMiG Krzywiń Referat Służb Technicznych, Rynek 1, 64-010 Krzywiń 
11. „IRYS” Sp. c. G.Czarnecki A.Majewska, ul. Ks.Sużyńskiego 64-100 Kościan 
12. W.K. Nowakowscy, ul. Gostyńska 67, 64-000 Kościan 
13. Zakład Utylizacyjny L.Pierzchlewicz, Tarnowo Stare 8,  64-020 Czempiń 
14. D.Z. Matuszczak ul. Niemcewicza 19, 64-000 Kościan 
15. „Folwark Roszkowo”, U. Skrzydlewska,  Roszkowo 1, 64-020 Czempiń 
16. PHU „EWMAR” Sp.j. P.Rabiega, S.Nyczak, ul. Chłapowskiego 9,  64-000 Kościan 
17. FUH K.Małyszek – ul. Gostyńska 78, 64-000 Kościan 
18. „POLCOPPER” Sp. z o.o. Przysieka Polska ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel 
19. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Kolejowa 36,   64-020 Czempiń 
20. J.P.T. Recykling Jan Pocztarek  u.  Kolejowa 36 , 64-020 Czempiń 
21. Rzeźnictwo Wędliniarstwo Zbigniew Domagała ul. Szkolna 33,  64-003 Turew 
22. DERATYZACJA Hieronim Ludwikowski Os. Konstytucji 3-go Maja 40/1,  

64-000 Kościan 
23. PPH –HAPRO Sp. J  ul. Grodziska 22,  64-000 Kościan,. 
24. Gospodarstwo rolne z pieczarkarnią  Brońsko 17 ,  64-030 Kościan  
25. POLGUS sp. z o.o. Przysieka Polska ul. Przemysłowa 16 , 64-030 Śmigiel 
26. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Czempińska, 64-000 Kościan- 

Oczyszczalnia ścieków .w Kiełczewie  
27. Rolko Polsko-Francuska Sp. z o.o ul. Polna Kiełczewo , 64-000 Kościan  
28. „Norhstar” Zakład Produkcji Ozdób Choinkowych Sp. z o.o. ul. Generała 

Chłapowskiego   64-010 Krzywiń  
29. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie- Mleczarnia w Czempiniu ul. Poznańskie   

Przedmieście 33,  64-020 Czempiń 
30. Hurtownia Art. BHP ul. Św. Wita 42 , 64-030 Śmigiel   
31. Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Jankowski  ul. Kościuszki 50,  64-030 Śmigiel  
32. „Drew-Gum” Michał Grzelka  Pl. Wolności 26, 64-000 Kościan; 
33. „Gunia” Elżbieta Gunia Brzezie –Ubojnia Trzody Chlewnej ul. Poznańska  43, 

64-100  Kościan; 
 


