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9. DZIAŁ ALNOŚ Ć  KONTROLNA WIOŚ  W POZNANIU 

9.1. Zadania, cele i zakres działania Wojewó dzkiego Inspektoratu Ochrony                          
Ś rodowiska w Poznaniu 

Inspekcja Ochrony Ś rodowiska jest głównym organem, który na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku 
(Dz. U. Nr 77, poz. 335 ze zmianami) został powołany do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska oraz badania stanu środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ś rodowiska w Poznaniu działa 
na terenie województwa wielkopolskiego w ramach struktur Inspekcji oraz administracji zespolonej z 
wojewodą . Zgodnie z tym aktem prawnym do ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Ś rodowiska należ ą : 
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody; 
• kontrola przestrzegania decyzji ustalają cych warunki użytkowania środowiska; 
• udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji; 
• udział w przekazywaniu do żytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące 

znaczą co oddziaływać na środowisko; 
• kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem; 
• podejmowanie decyzji wstrzymują cych działalność prowadzoną  z naruszaniem wymagań związanych z 

ochroną  środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 
• współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rzą dowej, samorządu terytorialnego i 
obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi; 

• organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości 
środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian; 

• opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych; 
• inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i 

przywracania środowiska do stanu właściwego; 
• kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; 
• kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; 
• kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli 

laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. 
Zadania Inspekcji Ochrony Ś rodowiska wykonują  Główny Inspektor Ochrony Ś rodowiska oraz 

wojewodowie (na właściwym miejscowo obszarze) przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska jako kierowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Przy czym działalnością  
merytoryczną  wszystkich organów Inspekcji kieruje Główny Inspektor Ochrony Ś rodowiska. Zgodnie z 
powyższym kontrola przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez jego użytkowników jest jednym z 
podstawowych zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Ś rodowiska.  

W styczniu 1999 roku Główny Inspektor Ochrony Ś rodowiska określił główne kierunki działania Inspekcji 
oraz w oparciu o nie w roku 2001 określił zadania szczególnie ważne do podjęcia przez organy Inspekcji.  

Ponadto, w lipcu 2001 roku została zatwierdzona przez Głównego Inspektora Ochrony Ś rodowiska 
„Instrukcja przeprowadzania kontroli przez inspektorów IOŚ  oraz podejmowania przez służby IOŚ  działań 
pokontrolnych”, co wpłynęło na zweryfikowanie i dostosowanie zaplanowanych uprzednio zadań w zakresie 
kontroli. Na skutek trwającego procesu wdrażania i przystosowywania polskich przepisów w obszarze 
środowiska do wymagań Unii Europejskiej dokument ten zostanie zmodyfikowany w roku 2002. 

Wymienione dokumenty stanowiły podstawę do opracowania planu kontroli oraz wyznaczenia zadań do 
realizacji w roku 2001 przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ś rodowiska kierują cego 
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Ś rodowiska w Poznaniu (WIOŚ  w Poznaniu), a wykonują cego 
zadania w imieniu Wojewody Wielkopolskiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ś rodowiska w Poznaniu 
działa na obszarze całego województwa wielkopolskiego w oparciu o pięć jednostek zlokalizowanych w 
Poznaniu − siedziba, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile − Delegatury. 

Ponadto w roku 2001 poza celami kontrolnymi dostosowanymi do warunków lokalnych na terenie 
województwa wielkopolskiego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Ś rodowiska zostały 
wykonane kontrole także w ramach cyklów krajowych w zakresie: 
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§ przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne zarządzające rolnymi 
rynkami hurtowymi; 

§ przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez wybrane jednostki przetwórstwa mięsnego; 
§ analizy aktualnego stanu istnieją cych składowiska odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych; 
§ dokonania oceny, w świetle działalności kontrolnej, zgodności z prawem wydawanych przez organy 

samorzą dowe decyzji określają cych warunki korzystania ze środowiska przez wytypowane przez GIOŚ  
jednostki organizacyjne. 
WIOŚ  w Poznaniu realizował wyznaczone zadania wykonują c kontrole planowe oraz interwencyjne na 

wniosek posłów, senatorów, Wojewody Wielkopolskiego, organów samorządowych, organizacji 
pozarządowych oraz obywateli. W tabeli nr 9.1. przedstawiono wykaz głównych celów i zadań kontrolnych 
realizowanych przez WIOŚ  w Poznaniu w roku 2001. 

Tabela 9.1.  
Tematyka kontroli prowadzonych w roku 2001 w wojewó dztwie  wie lkopolskim 

Lp. Tematyka kontroli 
Liczba pod-
miotów obję-
tych kontrolą  

I. Kontrole ogó lnokrajowe wynikają ce z wytycznych GIOŚ  
1. Ograniczenie ucią żliwości szczególnie szkodliwych dla środowiska w skali kraju 1 
2.  Wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska 90 
3. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł energetycznych oraz 

technologicznych 
303 

4.  Ograniczenie ucią żliwości zwią zanych z ponadnormatywną  emisją  hałasu 63 
5.  Eliminacja odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych 

lub do ziemi 
334 

6. Ochrona zasobów wód, w szczególności podziemnych, stanowią cych źródło zaopatrzenia 
ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarczych 

9 

7. Ocena prawidłowości postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi 277 
8. Ocena realizacji obowiązków wynikają cych z przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom 

środowiska 
95 

9. Kontrola wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1395* 
10.  Ocena zgodności z prawem wydawanych przez organy samorzą dowe decyzji 332 
11. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez wybrane jednostki przetwórstwa 

mięsnego 
8 

12. Stan przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne zarzą dzające 
hurtowymi rynkami rolnymi 

4 

13. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakładach wykorzystujących odpadową  tkankę 
mięsną  i padlinę do produkcji pasz mięsno-kostnych 

4 

14. Kontrola mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin 3 
II. Kontrole wynikają ce ze  specyficznych problemó w w wojewó dztwie wielkopolskim 
1. Gospodarka odpadami komunalnymi –  kontrole prowadzone wraz z organami NIK 4 
2. Gospodarka odpadami komunalnymi, przygotowanie do ewentualnego zapobiegania choroby BSE, 

stan gospodarki ściekami sanitarnymi –  kontrole prowadzone wraz z organami Inspekcji Sanitarnej 
10 

3. Ocena stanu eksploatacji oraz efektywności pracy małych oczyszczalni ścieków 36 
4. Ograniczenie ucią żliwości dla środowiska zakładów przemysłu rolno-spożywczego 38 

III. Kontrole  interwencyjne i na wniosek 
1. Z polecenia wojewody 11 
2. Na wniosek organów samorzą dowych 42 
3. Z polecenia GIOŚ  20 
4. Na wniosek posła, senatora lub radnego 2 
5. Na wniosek obywatela o podjęcie interwencji 167 
6. Na wniosek podmiotu kontrolowanego po usunięciu naruszenia 203 

* − kontrole w tym zakresie prowadzone były we wszystkich kontrolowanych jednostkach 
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W wielu uzasadnionych przypadkach realizowano kontrole przy współudziale przedstawicieli Policji, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynaryjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres tematyczny kontroli wraz z ilością  podmiotów nią  objętych 
przedstawiono w tabeli 9.1. 

W roku 2001, tak jak i w latach poprzednich WIOŚ  w Poznaniu przeprowadzał trzy rodzaje kontroli: 
• podstawowe –  polegające na kompleksowej ocenie działalności kontrolowanego podmiotu we wszyst-

kich kierunkach oddziaływania na środowisko; 
• sprawdzają ce –  następujące po uprzedniej kontroli podmiotu i polegają ce na sprawdzeniu realizacji za-

rzą dzeń pokontrolnych oraz zobowiązań nałożonych decyzjami  administracyjnymi wydanymi przez 
WIOŚ . W uzasadnionych przypadkach kontrole sprawdzają ce są  pierwszymi kontrolami jednostki orga-
nizacyjnej, jeżeli ich zakres ogranicza się do sprawdzenia przestrzegania określonych wymagań decyzji 
administracyjnych wydanych przez inne organa administracji publicznej lub do ustalenia sprawcy pogor-
szenia stanu środowiska; 

• interwencyjne –  we wszystkich obszarach i komponentach środowiska w zależności od zgłoszonych z 
zewną trz potrzeb. 
W większości prowadzone kontrole mają  charakter kompleksowy, ustalający zakres oddziaływania za-

kładu na wszystkie komponenty środowiska, a także nieprawidłowości eksploatacyjne i formalnoprawne 
zwią zane z ochrona środowiska, często określają c ich przyczynę i moż liwości ich wyeliminowania. W wielu 
przypadkach w kontrolach w jednym podmiocie realizuje się kilka celów, co wynika z uwarunkowań i po-
trzeb indywidualnych. 

9.2. Statystyka działalnoś ci WIOŚ  w Poznaniu 
WIOŚ  w Poznaniu prowadzi ewidencję kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w której w roku 

2001 zarejestrowanych było 5034 jednostek, z czego, realizując wszystkie z założonych i planowanych ce-
lów, skontrolowano 1395 podmiotów. Dla porównania w tabeli 9.2. podano dane obrazujące kształt ewiden-
cji w latach 1998– 2001. 

Tabela 9.2.  
Ewidencja zakładó w w WIOŚ  Poznań  na przestrzeni lat 1998−2001 

Ilość w roku Zakres 
1998 1999 2000 2001 

Zakłady ujęte w ewidencji  4804 4797 4711 5034 
Zakłady skontrolowane 1331 1474 1427 1395 
Udział zakładów skontrolowanych do ujętych w ewidencji w % 27,7 30,7 30,3 27,7 

Na terenie województwa wielkopolskiego liczba zakładów, których zakres i rozmiar oddziaływania na 
środowisko jest znaczący w skali kraju pozostała na niezmienionym poziomie i jest to jeden zakład –  Zakła-
dy Chemiczne Luboń S.A. Natomiast w skali województwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ś rodowiska 
obją ł szczególnym nadzorem jednostki organizacyjne:  

1. Zespół Elektrociepłowni Poznańskich –  EC II Karolin; 
2. Poznańskie Wodocią gi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Poznaniu –  Centralna Oczyszczalnia Ś cieków w 

Koziegłowach; 
3. Poznańskie Wodocią gi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Poznaniu –  Lewobrzeżna  Oczyszczalnia Ś cieków 

w Poznaniu przy ul. Serbskiej; 
4. Zespół Elektrowni Pą tnów –  Adamów –  Konin; 
5. Huta Aluminium KONIN w Koninie; 
6. PPHU Konspol-Bis w Słupcy; 
7. Regionalna Spalarnia Odpadów Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie; 
8. Odlewnia Ż eliwa Ś rem w Ś remie; 
9. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Zetpezet Sp. z o.o. w Pile; 

10. Odlewnia Ż eliwa Drawski S.A. w Drawskim Młynie; 
11. Jednostka Wojskowa 3515 w Pile; 
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12. Mercar Sp. z o.o. –  Zakład Przerobu Olejów Przepracowanych w Witaszyczkach, gmina Jarocin; 
13. Fabryka WAGON S.A. w Ostrowie Wlkp. 
14. POLIFARB Kalisz S.A. w Kaliszu; 
15. Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne BIO-WIN S.A. w Murowanej Goślinie; 
16. PKN ORLEN Oddział w Poznaniu, ul. Ś redzka. 

Ponadto szczególną  uwagą  w trakcie działań kontrolnych objęte są  zakłady zaliczane do inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska według klasyfikacji zgodnej z rozporzą dzeniem MOŚ ZNiL z dnia 
14.07.1998 roku w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdro-
wia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny od-
działywania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz. 589), których na terenie województwa 
zostało zidentyfikowanych 123. 

W roku 2001 WIOŚ  w Poznaniu przeprowadził łącznie 1671 kontroli z 1650 zaplanowanych. Strukturę 
kontroli przeprowadzonych na przestrzeni lat 1998– 2001 przedstawia tabela 9.3. 

Tabela 9.3. 
Struktura kontroli przeprowadzonych przez  WIOŚ  w Poznaniu w latach 1998−2001 

Ilość w roku Rodzaj kontroli 
1998* 1999 2000 2001 

Ogółem 1515 1636 1671 1562 Łą cznie, w tym: 
w tym z pomiarami lub poborem prób do analizy 677 699 721 731 
Ogółem - 534 548 461 podstawowe 
w tym z pomiarem - 117 133 97 
Ogółem - 823 851 841 sprawdzające 
w tym z pomiarem - 480 463 529 
Ogółem 262 279 272 260 interwencyjne 
w tym z pomiarem - 102 125 105 

* − podano wybrane dane ze względu na to, iż  są  to dane dla struktur przed reformą  administracji publicznej i mają  one 
wyłą cznie poglądowy charakter porównawczy.  

W wyniku stwierdzonych uchybień w działalności jednostek organizacyjnych na skutek kontroli prze-
prowadzonych w roku 2001 WIOŚ  w Poznaniu korzystał z przysługujących mu instrumentów prawnych 
przedstawionych w tabelach 9.4. i 9.5. 

Tabela 9.4. 
Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOŚ  w Poznaniu w latach 1998–2001 

Ilość w roku Zastosowany instrument prawno-administracyjny 
1998* 1999 2000 2001 

Zarządzenia pokontrolne 991 1016 1080 996 
Wnioski do organów ścigania 4 3 12 6 
Wnioski do kolegiów ds. wykroczeń 13 21 33 27 
Mandaty karne 134 63 142 84 
Wnioski do organów administracji 55 165 275 188 
Wszczęte postępowania egzekucyjne 97 30 85 83 
Decyzje wymierzają ce kary jednostkowe 361 817 678 544 
Decyzje wymierzają ce kary łą czne 536 494 478 516 
Decyzje odraczają ce kary 96 69 107 99 
Decyzje o rozłożeniu kary na raty − 11 5 8 
Decyzje ustalają ce koszty poboru prób i wykonania 
pomiarów i analiz − 403 399 497 

* − podano wybrane dane ze względu na to, iż  są  to dane dla struktur przed reformą  administracji publicznej i mają  one 
wyłą cznie poglądowy charakter porównawczy  
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Tabela 9.5.  
Wysokoś ć kar za przekroczenia ustalonych warunkó w korzystania ze ś rodowiska latach 1999–2001 

Wymiar w zł w roku Charakter decyzji 
1999 2000 2001 

Kary łączne za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze śro-
dowiska –  ogółem, w tym: 9.567.501,7 9.272.873,9 7.441.048,2 

Kary łączne za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków nieodpo-
wiadających wymaganym warunkom 4.267.158,6 5.962.948,6 4.773.473,0 

Kary łączne za przekroczenia ustalonych warunków poboru wody oraz 
za piętrzenie wody wyższe od dozwolonego − 1.500,5 − 

Kary łączne za przekroczenie dopuszczalnej emisji do powietrza 3.476.539,6 1.409.550,3 524.407,2 
Kary łączne za przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji hałasu 528.062,5 697.590,9 1.021.467,4 
Kary łączne za składowanie odpadów 1.295.741,0 1.201.283,6 1.121.700,6 
Łą cznie kary odroczone 7.043.550,1* 8.480.236,3* 8.366.634,9* 

* − wymiar łącznie z karami odroczonymi za lata poprzednie 

9.3. Działalnoś ć WIOŚ  w Poznaniu w zakresie udziału w procesie inwestycyjnym 
W oparciu o art. 56 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Ś rodowiska 

w roku 2001 WIOŚ  w Poznaniu uczestniczył w kontrolach mają cych na celu ocenę wybranych inwestycji 
zakwalifikowanych do szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć 
stan środowiska pod ką tem spełniania wymagań ochrony środowiska. W 22 przypadkach wstrzymano odda-
nie do eksploatacji urzą dzeń i obiektów, a w 80 wyrażono zgodę na podjęcie działalności lub nie wyrażono 
sprzeciwu na przystąpienie do użytkowania. 

9.4. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom ś rodowiska 
Do października 2001 roku podstawowymi zadaniami organów Inspekcji w zakresie przeciwdziałania 

nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (nzś) były: 
a) kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania nzś; 
b) prowadzenie szkoleń i instruktażu organów administracji państwowej, rządowej i samorządu 

terytorialnego, a także przedsiębiorstw 
c) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków nzś. 

Od października 2001 roku na skutek wprowadzenia w życie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
zmian do ustawy o Inspekcji Ochrony Ś rodowiska zmianie uległa kwalifikacja określonych zdarzeń z nzś na 
poważne awarie, a w konsekwencji modyfikacji uległy także zapisy dostosowują ce zadania Inspekcji w za-
kresie poważnych awarii. 

Zgodnie z ustawowymi kompetencjami oraz kierunkami wyznaczonymi przez Głównego Inspektora 
Ochrony Ś rodowiska działalnością  kontrolną  WIOŚ  w Poznaniu w zakresie przeciwdziałania nzś objęci zo-
stali potencjalni sprawcy awarii. Kontrole miały na celu identyfikację zagrożeń, rozpoznanie stanu ilościo-
wo-jakościowego materiałów niebezpiecznych, ocenę stanu zabezpieczenia źródeł zagrożenia, ocenę 
podejmowanych działań pod ką tem zminimalizowania wystąpienia potencjalnego zagrożenia, ocenę organi-
zacji i przygotowania sprzętowego służą cego zwalczaniu i usuwaniu skutków awarii we własnym zakresie. 

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i rozpoznawczych zweryfikowano prowadzoną  przez 
WIOŚ  listę potencjalnych sprawców nzś. W roku 2001, w porównaniu do roku 2000 –  liczba potencjalnych 
sprawców nzś zmniejszyła się o 5 jednostek organizacyjnych, ze 122 do 117. W efekcie wykreślono 10 za-
kładów a wpisano 5 nowych. Wykreślenie zakładów nastąpiło z powodów likwidacji instalacji amoniakal-
nych, likwidacji podmiotu, zmniejszeniu ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych i są  to: 
1. Mleczarnia Naramowice w Poznaniu; 
2. Zakłady Mięsne w Grodzisku Wlkp.; 
3. Zakłady Mięsne w Kościanie S.A.; 
4. ZPN w Pile; 
5. Cukrownia Szamotuły; 
6. PPH SYNCHRON –  stacja paliw w Poznaniu; 
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7. PGNiG S.A. Rozdzielnia Gazu w Poznaniu; 
8. PGNiG S.A. Węzeł Przesyłu Gazu w Granowie; 
9. Zakład Goplana S.A. w Poznaniu; 

10. Cukrownia Opalenica S.A. w Opalenicy. 
Po dokonaniu oceny warunków kryterialnych na listę wpisano natomiast jednostki: 

1. WZT ADM Szamotuły w Szamotułach; 
2. Hochland Polska w Kaźmierzu; 
3. Przedsiębiorstwo Zagraniczne TOMAX w Gądkach; 
4. Stomil Poznań S.A. w Poznaniu; 
5. Firma REROŃ  Hurtownia Paliw, Olejów i Akcesoriów w Czarnkowie. 

Działania kontrolne pod ką tem nzś prowadzone były w uzgodnieniu z organami PSP i tak przeprowadzo-
no planowe kontrole w 43 jednostkach ujętych na powyższej liście, przy czym 11 kontroli prowadzonych 
było wspólnie z przedstawicielami PSP oraz 19 kontroli interwencyjnych (w tym 6 zdarzeń nzś). W zakresie 
nzś wydano 84 zarzą dzeń pokontrolnych zawierających 267 obowiązków z czego w roku 2001 zrealizowano 
209 (termin realizacji 58 obowiązków upływa w roku 2002). Najczęściej stwierdzano uchybienia pod ką tem 
braku zabezpieczeń kanalizacji zakładowych i miejskich przed niekontrolowanymi zrzutami substancji nie-
bezpiecznych (w konsekwencji zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego), braku zabezpieczeń zbiorni-
ków magazynowych paliw przed niekontrolowanymi wyciekami do środowiska, braku możliwości 
monitoringu stanu środowiska gruntowo-wodnego.  

W roku 2001 do tzw. ekoawarii zakwalifikowano 6 zdarzeń (z 19 zgłoszonych), a dla porównania w roku 
2000 –  18 zdarzeń. Zarejestrowane zdarzenia wystąpiły na skutek: 
• wycieku elektrolitu z akumulatorów w konsekwencji wypadku drogowego ciągnika, którym były prze-

wożone –  zdarzenie z dnia 22.10.2001 roku w Pile; 
• wycieku substancji niebezpiecznej z rozszczelnionej beczki magazynowej w trakcie jej transportu − zda-

rzenie z dnia 27.06.2001 roku na trasie A-2 w Swarzędzu; 
• zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi w wyniku przedostania się ich 

do kanalizacji miejskiej i dalej wylotami do odbiorników (rzek) –  dwa przypadki: jeden spowodowany 
przez Wielkopolskie Fabryki Mebli w Szamotułach w dniu 11.04.2001 roku, drugi spowodowany przez 
Centrum Paliw i Rozpuszczalników we Wrześni w dniu 21.06.2001 roku; 

• wycieku oleju napędowego do środowiska gruntowo-wodnego w wyniku rozszczelnienia cystern kolejo-
wych spowodowanego katastrofą  kolejową  –  zdarzenie z dnia 26.02.2001 roku w Miałach; 

• emisji zanieczyszczeń do powietrza na skutek pożaru w magazynie opon warsztatu samochodowego –  
zdarzenie z dnia 14.01.2001 roku w Kaliszu. 
Na wypadek wystą pienia nzś w siedzibie WIOŚ  w Poznaniu oraz podległych Delegatur w Kaliszu, Koni-

nie, Lesznie i Pile jest wdrożony system całodobowych dyżurów pełnionych przez inspektorów. 
Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania występowaniu nzś przedstawiciele WIOŚ  uczestniczą  w 

pracach powiatowych zespołów ds. przeciwpożarowych i ratownictwa działają cych przy starostach powia-
towych. W roku 2001 inspektorzy WIOŚ  uczestniczyli łącznie w 56 spotkaniach zespołów. 

W przypadku wystąpienia nzś inspektorzy WIOŚ  uczestniczą  w akcji zwalczania skutków awarii współdziała-
jąc z przedstawicielami PSP oraz przedstawicielami wojewody, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast w zależności od charakteru i zasięgu zagrożenia. W ramach działań ustawowych WIOŚ  prowadzi rozpo-
znanie na miejscu wystą pienia nzś, badania stopnia zanieczyszczania środowiska, określa charakter i zasięg za-
grożenia. W ramach prewencji przeprowadza kontrolę wypełniania wymogów ochrony środowiska przez sprawcę 
zdarzenia, wydaje zarządzenia pokontrolne, zakazy i ograniczenia w zakresie korzystania ze środowiska, przygo-
towuje wystą pienia do organów administracji publicznej w sprawie wydania decyzji zobowiązujących sprawców 
nzś do przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W przypadku braku zidentyfikowanego sprawcy zdarzenia 
przedstawiciele WIOŚ  uczestniczą  w czynnościach mających na celu jego ustalenie. 

Szczególnymi obiektami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska są  mogilniki służ ące do 
gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich. W roku 2001 w ramach kon-
troli planowych skontrolowano trzy mogilniki: w Piotrkówku powiat Szamotuły, Nadziejewie powiat Ś roda 
Wlkp., Grabowie powiat Ostrzeszów. Ze zidentyfikowanych w latach wcześniejszych 27 mogilników, w 
roku 2001 jeden − zlokalizowany w Tworzymirkach Gaj w powiecie gostyńskim − został zlikwidowany. 
Inwestorem przedsięwzięcia był Starosta Powiatu Gostyń. Obecnie z inicjatywy Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego podjęte zostały działania mające na celu kompleksowe rozwiązanie problemu mogilników 
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i prowadzące do likwidacji wszystkich obiektów o tym charakterze zlokalizowanych na terenie wojewódz-
twa. Realizacja programu likwidacji mogilników jest przewidziana na lata 2002– 2003. Przedsięwzięcie bę-
dzie finansowane w całości ze środków NFOŚ iGW oraz WFOŚ iGW w Poznaniu. 

Opracowała: Hanna Grunt 

9.5. Wyniki działalnoś ci kontrolnej WIOŚ  w Poznaniu na terenie poszczegó lnych 
powiató w wojewó dztwa wielkopolskiego 

Poniżej przedstawiono wyniki znaczących kontroli przeprowadzonych w roku 2001 przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Ś rodowiska w Poznaniu i jego Delegatury w układzie powiatów. 

Powiat chodzieski 
W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Pile znajduje się 112 podmiotów 

gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu. Wśród 
zakładów skontrolowanych w roku 2001 w 30 stwierdzono naruszenia 
przepisów oraz wystąpienie wobec wymogów ochrony środowiska. Naj-
częściej naruszenia przepisów dotyczyły: 
§ braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
§ braku uregulowań formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
§ zaniedbań w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni 

ścieków, 
§ zaniedbań w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urzą dzeń 

ochrony powietrza, 
§ braku regulacji formalnoprawnych w zakresie wprowadzania zanie-

czyszczeń do powietrza. 
Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
§ przekraczanie norm akustycznych w środowisku, 

§ nie wywiązywanie się z obowią zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, 
§ przekraczanie wartości dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza, 
§ przekraczanie parametrów dopuszczalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych w roku 2001 na terenie powiatu 

Liczba  Decyzje ustalają ce 
kary łą czne Jednostka                    

administracyjna kon-
troli 

decyzji wymierzają -
cych kary jednostkowe 

mandatów 
karnych 

wniosków do kole-
gium ds. wykroczeń liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto Chodzież 13 10 1 - 6 21,5 
Gmina Chodzież 1 1 - - - - 
Miasto i Gmina Margonin 5 7 2 - 2 3,6 
Miasto i Gmina Szamocin 5 2 1 - 5 6,1 
Gmina Budzyń 9 - 1 3 1 22,0 
Powiat chodzieski 33 20 5 3 14 53,2 

Gospodarka wodno-ś ciekowa 
Najistotniejsze obiekty skontrolowane w 2001 roku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przedsta-

wiono poniżej: 
Miasto i Gmina Margonin –  oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Margoninie. Oczyszczalnię na po-

trzeby miasta i gminy uruchomiono w roku 1993. Obecnie grawitacyjną  kanalizacją  ściekową  na oczysz-
czalnię kierowane są  ścieki z Margonina, Margońskiej Wsi, Próchnowa, Klotydzina oraz Rutek. Obiekt 
posiada punkt przyjmowania ścieków dowożonych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych. Na 
oczyszczalnię trafia około 480 m3/d ścieków (maksymalna przepustowość 550 m3/d). Odbiornikiem ścieków 
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oczyszczonych jest rzeka Margoninka. Przeprowadzone analizy ścieków oczyszczonych podczas ostatniej 
kontroli wykazały, że obiekt nie dotrzymywał parametrów dopuszczalnych pozwolenia wodnoprawnego 
w zakresie stężeń azotu ogólnego i amonowego. W efekcie wymierzono zakładowi karę dobową .  

STAMAR S.A. w Wejherowie –  Zakład Porcelany w Chodzieży. Mechaniczna oczyszczalnia 
o przepustowości 133 m3/d dla ścieków technologicznych z zakładu. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
jest rów melioracyjny, dopływ rzeki Bolemki. Zakład ma pozwolenie wodnoprawne. Stan techniczny urzą -
dzeń oceniono jako wystarczający. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo. w Chodzieży –  Oczyszczalnia Studzieniec - Ł ęg. Na oczysz-
czalnię grawitacyjną  kanalizacją  ściekową  kierowane są  ścieki z miasta Chodzież  i gminy Chodzież . Obiekt 
posiada punkt przyjmowania ścieków dowożonych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z terenu 
gminy miejskiej i wiejskiej Chodzież . Na oczyszczalnię trafia około 3110,8 m3/d ścieków (maksymalna 
przepustowość 7300,0 m3/d). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bolemka. Stan techniczny 
i eksploatacja urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem nie budzą  zastrzeżeń. Wyniki 
analiz i ilość ścieków wykazały, że nie są  naruszane warunki pozwolenia wodnoprawnego. 

Ochrona powietrza 
Spośród skontrolowanych w roku 2001 zakładów, poniżej wymieniono te, w których stwierdzono prze-

kroczenia w stosunku do dopuszczalnych warunków emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: 
STAMAR S.A w Wejherowie Zakład Porcelany w Chodzieży. Na terenie zakładu źródłami emisji zanie-

czyszczeń do powietrza są  piece do wypału porcelany, opalane gazem ziemnym zaazotowanym. Podczas kon-
troli stwierdzono, iż  eksploatowana przez zakład kotłownia powoduje ponadnormatywną  emisję tlenku węgla 
do powietrza. W związku z tym zakładowi wymierzono pieniężną  karę godzinową . W wyniku kontroli jed-
nostka podjęła działania (tj. wykorzystano ciepło z pieców do wypału porcelany na potrzeby c.o i c.w.u likwi-
dują c kotłownię), skutkiem, których usunięto źródło ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JENOX w Chodzieży Jednostka zajmuje się produkcją  akumulatorów 
ołowiowych. Ź ródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są  linie montażu akumulatorów, odlewarki ołowiu, 
koperciarka, mieszarka pasty, piec ołowiu, tunel suszarniczy. Emitowane zanieczyszczenia to dwutlenek azotu, 
dwutlenek siatki, tlenek węgla, pył ze spalania gazu oraz pył ołowiu. Podczas kontroli stwierdzono, iż  zakład 
nie dotrzymuje warunków decyzji o dopuszczalnej emisji w zakresie tlenku węgla emitowanego z tunelu su-
szarniczego, mieszarki pasty i pieca ołowiu, w efekcie na zakład nałożono karę godzinową . 

Fabryka Krzeseł BFM Szamocin Sp. z o.o. Kosarzyn. Na terenie zakładu znajduje się kotłownia wyposa-
żona w dwa kotły, lakiernia z czterema kabinami lakierniczymi oraz hale obróbki mechanicznej drewna. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż  zakład powoduje ponadnormatywną  emisję tlenku wę-
gla z kotłowni zakładowej. Wydano decyzję o karze pieniężnej. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie Zakład Produkcyjny w Chodzieży. Na terenie zakładu 
znajduje się kotłownia grzewczo-technologiczna wyposażona w dwa kotły parowe o łą cznej mocy 2,2 MW, 
opalane gazem ziemnym zaazotowanym lub olejem opałowym. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwier-
dzono, iż  zakład powoduje ponadnormatywną  emisję dwutlenku siarki do powietrza. 

PRIMA S.A. w Poznaniu Palarnia Kawy w Sułaszewie. Jednostka wyposażona jest w dwie prażarki kawy. 
W wyniku przeprowadzonych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza stwierdzono, iż zakład przekracza 
wartości dopuszczalne emitowanych zanieczyszczeń w zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 

Przedsiębiorstwo POLPORT Sp. z o.o. w Szamocinie. Ź ródłami zorganizowanej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza na terenie jednostki są : kotłownia grzewczo-technologiczna, wyposażona w dwa kotły parowe 
o mocy 198 kW każdy oraz kocioł wodny o mocy 530 kW, opalane węglem kamiennym i brykietami drzew-
nymi, lakiernia wyposażona w kabinę z kurtyną  wodną  oraz maszynownia, w której następuje mechaniczna 
obróbka drewna, w wyniku czego emitowany jest do powietrza pył drzewny. Podczas kontroli stwierdzono, 
iż  zakład nie dotrzymuje warunków decyzji Starosty Chodzieskiego o dopuszczalnej emisji, w zakresie ksy-
lenu, octanu butylu, octanu etylu i toluenu. 

Gospodarka odpadami 
Najważniejszymi przykładami działań kontrolnych przeprowadzonymi w roku 2001 w zakresie gospo-

darki odpadami są : 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie. Kontrola dotyczą ca funkcjonowania 

składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Jaktorowo wykazała, że spo-
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sób eksploatacji tego składowiska nie był zgodny z wymaganiami zawartymi w posiadanych uregulowaniach 
formalnoprawnych obiektu oraz wymaganiach prawnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
− stosowania odmiennej niż  przewidywano metody składowania dowożonych odpadów (brak sektorowego 

i warstwowego lokowania odpadów, izolacji międzywarstwowej), umieszczanie odpadów w sposób przy-
padkowy i dowolny na całej płycie składowiska, 

− braku prowadzenia pełnego, wymaganego zakresu monitoringu lokalnego środowiska, 
− braku ogrodzenia, stałego nadzoru, właściwego funkcjonowania wyjazdowej śluzy dezynfekcyjnej, 
− przyjmowania do składowania odpadów dowożonych głównie przez Zakład Oczyszczania Miasta –  Wła-

dysław Pigan z Chodzieży, które pochodziły w znacznej części z terenu Miasta Chodzież , w tym odpadów 
poprodukcyjnych z produkcji mebli tapicerowanych. 
Z uwagi na fakt, iż  posiadane uregulowania formalnoprawne składowiska w Jaktorowie nie precyzowały 

w sposób dostateczny kwestii zakresu monitoringu lokalnego oraz selektywnego gromadzenia odpadów, co 
skutkowało brakiem możliwości wypełnienia wymagań zawartych w ustawie z dnia 27.06.1997 roku o od-
padach, zgodnie z kompetencjami przekazano tę sprawę Staroście Chodzieskiemu. Podczas kontroli zasto-
sowano ukaranie mandatem zarządcy wysypiska oraz wystąpiono do Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin 
o przeprowadzenie postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko 
osobom winnym dopuszczenia do uchybień. W wydanym zarządzeniu pokontrolnym zobowiązano dyrektora 
ZGKiM w Szamocinie do dostosowania sposobu użytkowania składowiska w Jaktorowie do warunków 
określonych w posiadanych uregulowaniach formalnoprawnych. Wynikiem kontroli był też  wniosek do Sa-
morzą dowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu stwier-
dzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin udzielają cej Zakładowi Oczyszczania 
Miasta –  Władysław Pigan z Chodzieży zgody na świadczeniu usług polegających na usuwaniu, wykorzy-
stywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Szamocin i z terenu miasta 
i gminy Chodzież . 

Zakład Oczyszczania Miasta s.c. Piotr Ł ączka & Stefan Muśnicki w Chodzieży W trakcie przeprowa-
dzonej kontroli składowiska odpadów o charakterze komunalnym w Kamionce stwierdzono, że przyjmowa-
ne odpady składowane są  przez zarządcę obiektu w sposób zgodny z założeniami projektowymi. Nadal trwał 
proces dostosowywania warunków korzystania z obiektu do zapisów dokumentacji projektowej po nagannie 
prowadzonej wcześniej eksploatacji składowiska przez Spółkę „Siter” z Poznania. Do czasu kontroli w spo-
sób prawidłowy zagospodarowano południową  oraz północną  część składowiska, łącznie około 2/3 po-
wierzchni obiektu. Teren ten został zniwelowany i przykryty warstwą  izolacyjno-rekultywacyjną . Generalnie 
sposób korzystania ze składowiska był zgodny z posiadanymi uregulowaniami formalnoprawnymi dla tego 
obiektu oraz wymaganiami art. 24 ustawy o odpadach. W zwią zku z ustaleniem, iż  zarządzający składowi-
skiem nie dopełnił obowiązku prowadzenia badań monitoringowych w wydanym zarzą dzeniu pokontrolnym 
zobowiązano go do wykonywania takich badań.   

Centrum Ekologicznego Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Centrum Spółka z o.o. 
w Brzekińcu. Zakład prowadzi działalność w zakresie obrotu odpadami odbieranymi od ich wytwórców 
głównie w charakterze pośrednika. Podczas kontroli stwierdzono zanieczyszczenie gruntu w otoczeniu hali 
magazynowej zwią zkami cynku i substancjami ropopochodnymi. Dla części przyjmowanych odpadów Spół-
ka nie posiadała wymaganych regulacji formalnoprawnych. Stwierdzono także naruszenie warunków prowa-
dzenia gospodarki odpadami, które zostały określone w posiadanych decyzjach administracyjnych 
np. poprzez gromadzenie przyjętych odpadów bezpośrednio na niezabezpieczonym gruncie. Należy także 
wskazać na fakt bardzo dużej ilości odpadów przyjętych i zmagazynowanych w porównaniu do ilości odpa-
dów przekazanych do unieszkodliwiania lub zagospodarowania. Wobec tego, że w opinii WIOŚ  lokalizacja 
przedmiotowego miejsca magazynowania odpadów w Brzekińcu jest niezgodna z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Budzyń skierowano do Samorzą dowego Kolegium Odwoławczego w Pile wniosek 
o uchylenie posiadanych uregulowań formalnoprawnych udzielających Spółce zgody na magazynowanie 
odpadów. Ze względu na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości wydano zarzą dzenie pokontrolne 
oraz skierowano wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie prezesa spółki. 

Ochrona przed hałasem 
W zakresie emisji hałasu do środowiska skontrolowano 4 jednostki prowadzące działalność gospodarczą:  

§ Wytwórnia Papieru Toaletowego EKO-KLAN Sp. z o.o. Margońska Wieś,  
§ Zakład Betoniarski INFRABET Krzysztof Grzybowski Chodzież , 
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§ Drusedau Sp. z o.o. Margonin (branża drzewna), 
§ Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o. Warszawa, Stacja Bazowa Chodzież  Miasto.  
W trakcie kontroli stwierdzono, że ponadnormatywną  emisję hałasu powodują : 

Wytwórnia Papieru Toaletowego EKO-KLAN w Margońskiej Wsi. Stwierdzono przekroczenia o 5,3 dBA 
w porze dnia oraz 13,5 dBA w porze nocy. Za powyż sze naruszenia odpowiedzialne są  elementy ciągu tech-
nologicznego działu produkcji, które pracują  w hali o niskiej izolacyjności akustycznej ścian. Kierownictwo 
wytwórni podjęło dotychczas mało skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska przed hałasem; dwie ścia-
ny hali produkcyjnej wyłożono od wysokości 3m npt. do wysokości dachu materiałem dźwiękochłonnym oraz 
wymieniono koło zębate do napędu cylindra suszącego. Dalsze prace w kierunku poprawy klimatu akustyczne-
go środowiska uzależnia strona od rozstrzygnięcia przez Naczelny Są d Administracyjny, Ośrodek Zamiejsco-
wy w Poznaniu skargi EKO-KLAN Sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile 
utrzymują cej w mocy zaskarżoną  decyzję o dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska. Według właściciela 
wytwórni niewłaściwie sklasyfikowano teren, na którym wykonano pomiary akustyczne.  

Zakład Betoniarski INFRABET w Chodzieży. Zidentyfikowano przekroczenia o 5,6 dBA w porze dnia, 
podczas produkcji bloczków wraz z betonem towarowym. Emisję ponadnormatywną  powodują  pracujące 
poligonowo –  pozbawione zabezpieczeń akustycznych, betoniarka oraz wibrator. Właściciel zakładu 
w odpowiedzi na zarzą dzenie –  pozostaje w trakcie opracowywania nowego planu zagospodarowania zakła-
du, który ma na celu spowodować znaczne zmniejszenie przenikania hałasu produkcyjnego na przyległy 
teren zabudowy jednorodzinnej. Dotychczas właściciel jednostki obudował i wyciszył części mechaniczne 
betoniarki oraz zmodernizował formę do produkcji bloczków betonowych. Z uwagi na udokumentowane po-
miarami przekroczenie normy akustycznej, Starosta Powiatu Chodzieskiego wszczą ł postępowanie w sprawie 
wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Zakładu Betoniarskiego INFRABET. 

W obu przypadkach właściciele jednostek zobowią zani zostali zarządzeniami pokontrolnymi do elimina-
cji stwierdzonych nieprawidłowości. 

Nadzwyczajne zagrożenia ś rodowiska 
Największym potencjalnym sprawcą  nadzwyczajnych zagrożeń na terenie powiatu jest: 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie –  Zakład Produkcyjny w Chodzieży. Obiekt zaklasyfiko-

wano do zakładów stwarzających potencjalne zagrożenie z uwagi na stosowanie znacznych ilości amoniaku. 
Na terenie powiatu znajdują  się również  inne jednostki stosujące lub magazynujące substancje niebezpieczne. 

Należą  do nich w szczególności PW „Jenox” w Chodzieży stosujące i magazynujące znaczące ilości elektrolitu 
oraz stacje paliw płynnych, z których część nie posiada pełnego zabezpieczenia przed skutkami awarii. 

Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane są  trzy mogilniki tj.: 
§ mogilnik w miejscowości Klotyldzin gmina Margonin będą cy we władaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w Margoninie wyposażony w 8 bunkrów betonowych o głębokości 5m i średnicy 3,2m. Obiekt eksploatowano 
do roku 1989, poprzez zapełnienie odpadami agrochemikaliów 5 bunkrów w 100 % i 3 bunkrów w 75 %, 

§ mogilnik w miejscowości Grabówka gmina Budzyń będący we władaniu Gminy Budzyń, w którym od-
pady agrochemikaliów zdeponowano bezpośrednio w gruncie. Obiekt funkcjonował w latach 1973– 1985, 

§ mogilnik w miejscowości Klotyldzin gminie Margonin będący we władaniu Spółdzielni Kółek Rolni-
czych w miejscowości Rataje k/Chodzieży, wyposażony w 4 betonowe bunkry, z których 2 zapełnione są  
odpadami agrochemikaliów całkowicie, a pozostałe dwa w części. 
Zdarzenia o znamionach nzś  
W roku 2001 nie było zdarzeń o znamionach nzś na terenie powiatu. 
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Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Pile znajduje się 149 podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu. 
W 62 zakładach wśród skontrolowanych w roku 2001, stwierdzono naru-
szenia przepisów . Najczęściej naruszanie przepisów dotyczyło: 
§ braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
§ braku uregulowań formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
§ zaniedbań w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni 

ścieków, 
§ zaniedbań w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urzą dzeń 

ochrony powietrza, 
§ braku regulacji formalnoprawnych w zakresie wprowadzania zanie-

czyszczeń do powietrza. 
Ponadto w zakładach stwierdzono: 
§ przekroczenie norm akustycznych w środowisku, 
§ nie wywiązywanie się z obowią zku wnoszenia opłat z tytułu gospo-

darczego korzystania ze środowiska, 
§ przekraczanie wartości dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza, 
§ przekraczanie parametrów pozwoleń wodnoprawnych. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych w roku 2001 na terenie powiatu 

Liczba  Decyzje ustalające 
kary  Jednostka                          

administracyjna kon-
troli 

decyzji wymierzają -
cych kary jednostkowe 

mandatów 
karnych 

wniosków do kole-
gium ds. wykroczeń liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto Czarnków 16 10 1 - 6 5,8 
Gmina Czarnków 8 3 2 - 2 5,6 
Miasto i Gmina Trzcianka 25 8 3 2 10 54,2 
Gmina Lubasz 4 2 - 1 2 1,3 
Gmina Połajewo 3 2 - - 1 0,1 
Miasto i Gmina Wieleń 11 4 - - 3 5,2 
Gmina Drawsko 3 3 - 1 4 1098,2 
Miasto i Gmina Krzyż  Wlkp. 4 3 - 1 2 9,2 
Powiat czarnkowsko-
trzcianecki 74 35 6 5 30 1179,6 

Gospodarka wodno-ś ciekowa 
Wśród skontrolowanych zakładów w 2001 roku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej najistotniejsze 

uchybienia i przekroczenia obowią zujących warunków ochrony środowiska stwierdzono w jednostkach: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć w Wieleniu, oczyszczalnia Wieleń Południe. Na oczyszczalnię grawita-

cyjną  kanalizacją  ściekową  kierowane są  ścieki z południowej części miasta. Obiekt posiada punkt przyj-
mowania ścieków dowożonych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy 
Wieleń. Ś cieki dowożone stanowią  około 30 % ogółu ścieków. Na oczyszczalnię trafia około 205 m3/d ście-
ków (maksymalna przepustowość 434,5 m3/d). Odbiornikiem ścieków jest Kanał Starej Noteci. Przeprowa-
dzone podczas ostatniej kontroli analizy ścieków oczyszczonych wykazały, że obiekt nie dotrzymywał 
parametrów pozwolenia wodno-prawnego (wymierzono zakładowi karę) w zakresie BZT5, ChZT-Cr, zawie-
siny ogólnej, azotu azotanowego, fosforu ogólnego.  

Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o.o. w Czarnkowie, oczyszczalnia miejska. Na oczyszczalnię 
grawitacyjną  kanalizacją  ściekową  kierowane są  ścieki z miasta Czarnkowa oraz ścieki dowożone dostarcza-
ne ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta. Na oczyszczalnię trafia około 1797,59 m3/d ścieków 
(maksymalna przepustowość 4000,0 m3/d). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Noteć. Stan 
techniczny i eksploatacja urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem nie budzi zastrzeżeń. 
Wyniki analiz i ilość ścieków nie wykazują  naruszania warunków pozwolenia wodno-prawnego. Kontrolują -
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cy stwierdził niezgodności pomiędzy rzeczywistymi warunkami a stanem prawnym w zakresie eksploatacji 
urzą dzeń zabezpieczają cych wody przed zanieczyszczeniem. Wydano zarządzenia pokontrolne, w których 
nakazano usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Po upływie wyznaczonego terminu zakład powiadomił 
WIOŚ  o usunięciu zaniedbań. 

Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Jednostka nie posiada oczyszczalni ścieków. Ilość odprowadzanych 
bezpośrednio do wód powierzchniowych ścieków wynosi 55,1 m3/d. Odbiornikiem ścieków jest rów melio-
racyjny. Eksploatator nie posiada pozwolenia wodno-prawnego. Jednostce wymierzono karę pieniężną  do-
bową  za wprowadzanie ścieków do wód bez pozwolenia wodno-prawnego. 

Ochrona powietrza 
Spośród skontrolowanych w roku 2001 zakładów, w następujących stwierdzono przekroczenia 

w stosunku do dopuszczalnych warunków emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza:  
EKOPŁ YTA S.A. w Czarnkowie. Na terenie zakładu znajduje się elektrociepłownia wyposażona w trzy 

kotły oraz hale produkcyjne mechanicznej i chemicznej obróbki drewna, w wyniku których są  wprowadzane 
do powietrza zanieczyszczenia. Podczas kontroli stwierdzono, iż  zakład nie dotrzymuje dopuszczalnych 
wartości ksylenu wprowadzanego do powietrza z linii lakierniczej. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EURO-MATEX S.A. w Krzyżu. Na terenie zakładu znajduje 
się kotłownia technologiczna wyposażona w dwa kotły o łącznej mocy 4,35 MW oraz lakiernia wyposażona 
w cztery kabiny lakiernicze i hale produkcyjne, w których odbywa się mechaniczna obróbka drewna. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż  zakład w wyniku eksploatacji jednego z kotłów powo-
duje przekroczenia standardów emisyjnych w zakresie tlenku węgla.  

GEOTERMIA-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie. Jednostka jest użytkownikiem trzech kotłowni wę-
glowych tj. kotłowni osiedlowej K-1 wyposażonej w trzy kotły, kotłowni K-2 wyposażonej w dwa kotły oraz 
kotłowni K-3 wyposażonej w trzy kotły. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, 
iż  jednostka nie dotrzymuje warunków decyzji o dopuszczalnej emisji podczas eksploatacji kotłowni K-1, 
w zakresie dwutlenku azotu i tlenku węgla. 

LUBMOR Sp. z o.o. w Trzciance. Na terenie zakładu znajdują  się trzy kotłownie, z czego jedna wyposa-
żona jest w dwa kotły o mocy 1,75 MW każdy, z których jeden opalany jest olejem a drugi gazem ziemnym 
zazotowanym, druga wyposażona jest w kocioł o mocy 63 kW, opalany olejem opałowym, a trzecia w kocioł 
o mocy 105 kW, opalany olejem opałowym. Specyficznym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest 
proces laminowania oraz proces malowania. W wyniku pomiarów stwierdzono, iż  zakład powoduje ponad-
normatywna emisję ksylenu z malarni. Modernizacja systemu wyciągowego z malarni we wrześniu 2001 
spowodowała likwidację wcześniej stwierdzonego przekroczenia.  

Przetwarzanie Tworzy Sztucznych POLYTEX w Trzciance. Na terenie zakładu źródłami emisji zanie-
czyszczeń do powietrza jest hala laminowania oraz lakiernia. Przeprowadzone pomiary wykazały, iż  zakład 
nie dotrzymuje warunków decyzji o dopuszczalnej emisji w zakresie styrenu, acetonu i ksylenu wprowadza-
nego do powietrza z procesu lakierowania oraz styrenu z procesu laminowania. 

Fabryka Sprzę tu Okrę towego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie. Na terenie zakładu znajduje się ko-
tłownia technologiczna wyposażona w dwa kotły opalane węglem kamiennym. Ponadto źródłami emisji 
zanieczyszczeń do powietrza są : lakiernia, szlifiernia i spawalnia. W wyniku kontroli przeprowadzonej 
w roku 2001 stwierdzono ponadnormatywną  emisję tlenku węgla z kotłowni. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej MEC Sp. z o.o. w Trzciance. Jednostka jest właścicielem 
czternastu obiektów gazowych i jednej kotłowni węglowej. Kotłownia węglowa wyposażona jest w trzy 
kotły o łą cznej mocy 29 MW, opalane węglem kamiennym. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych po-
miarów stwierdzono, iż  zakład nie dotrzymuje warunków decyzji o dopuszczalnej emisji w zakresie stężenia 
tlenku węgla emitowanego z kotłowni. 

Gospodarka odpadowa 
Najważniejsze działania kontrolne przeprowadzone na terenie powiatu w zakresie gospodarki odpadam 

przedstawiono poniżej: 
Joskin Polska Spółka z o.o. w Trzciance. Kontrola wykazała składowanie na terenie spółki: odpadu be-

tonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, żelaza i stali, materiałów izolacyjnych ze spienionych 
tworzyw sztucznych, w miejscu na ten cel nie wyznaczonym. W związku z tym wymierzono kontrolowanej 
spółce karę pieniężną . Wobec podjętych przez WIOŚ  działań odpady zostały usunięte i przekazane do prze-
tworzenia w celu gospodarczego wykorzystania. Z uwagi na fakt, iż  usunięto przyczynę naliczenia kary 
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w konsekwencji wydano decyzję o łącznym wymiarze kary pieniężnej. 
Pilska Fabryka Mebli Spółka z o.o. w upadłoś ci w Trzciance. W trakcie kontroli stwierdzono składowa-

nie odpadów takich jak; szlamy wodne zawierające farby i lakiery, zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, 
czyściwo, odzież  ochronną , lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierają ce rtęć w miejscu na ten cel nie 
wyznaczonym WIOŚ  wymierzył jednostce karę pieniężną . Do dnia 31.12.2001 roku zakład nie usunął 
przedmiotowych odpadów. 

Gmina Lubasz. Kontrola związana była z przekazaniem do użytkowania nowego składowiska odpadów 
o charakterze komunalnym w miejscowości Sławienko. Wykonano i rozpoczęto użytkowanie pierwszego 
sektora z planowanych docelowo dwóch. Objętość obecnie wykorzystywanej kwatery wynosi 11340 m3. 
Zakłada się, że przygotowana do składowania odpadów pojemność wystarczy na około 10 lat. Obiekt jest 
wyposażony w stopniu odpowiadającym obecnym standardom stawianym tego typu obiektom m.in. 
w elektroniczna wagę wozową , boksy na surowce wtórne, kompostownik osadów ściekowych. Kwaterę 
uszczelniono geomembraną  i zorganizowano system zbierania i magazynowania odcieków. Właściciel 
obiektu rozważa zakup kompaktora. W są siedztwie nowego składowiska trwa etap rekultywacji biologicznej 
starego wysypiska, którego oddziaływanie jest nadal stwierdzane w wynikach badań wód podziemnych wy-
konanych przez inwestora. 

Ochrona przed hałasem 
W zakresie emisji hałasu do środowiska skontrolowano 6 jednostek organizacyjnych, w tym 3 z branży 

drzewnej. Emisję ponadnormatywną  stwierdzono na terenach położonych w są siedztwie:  
Fabryki Mebli Tapicerowanych Wę gorek s.c. , Zakład Pomocniczy w Trzciance. Określono przekrocze-

nia emisji hałasu o 5,5 dBA w porze dnia. Naruszenie spowodowane było pracą  hali traka. Zarzą dzeniem 
Dyrektora Generalnego FMT Węgorek s.c., z dniem 23.04.2001 roku zaprzestano produkcji na powyższym 
urzą dzeniu.  

R & R Fabryki Mebli Sp. z o.o. w Trzciance. Stwierdzono przekroczenia emisji o 8,0 dBA w porze dnia. 
Za powyż sze przekroczenie odpowiedzialny był głównie centralny układ odpylania i odwiórowania hali ob-
róbki zasadniczej. W ramach realizacji obowiązku nałożonego zarządzeniem pokontrolnym, kierownictwo 
jednostki podjęło działania na rzecz poprawy klimatu akustycznego środowiska, zmieniono lokalizację cy-
klonu wraz z wentylatorem , oddalając go od najbliższej zabudowy mieszkalnej, wymieniono rury instalacji 
transportu wiórów i pyłu drzewnego z maszynowni na rury o mniejszej średnicy oraz obudowano wentylator 
przy cyklonie, a odpowietrzenie cyklonu zaopatrzono w przegrodę, której zadaniem jest tłumienie prędkości 
strumienia odprowadzanego powietrza. Po realizacji przedstawionych prac, hałas produkcyjny jednostki nie 
wyodrębnia się z tła środowiska.  

VOX INDUSTRIE S.A. Zaklad Drzewny w Miałach. Zidentyfikowano przekroczenie o 18,2 dBA oraz 
16,3 dBA w porze dnia − dla różnych kombinacji pracy źródeł. Aktualnie Starosta Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska 
przez Zakład Drzewny w Miałach. 

Spółdzielnia Pracy GUMET Zakład Metalowy w Czarnkowie. Stwierdzono przekroczenia o 4,8 dBA 
oraz 3,8 dBA w porze dnia − dla różnych kombinacji pracy źródeł. Ponadnormatywną  emisję hałasu z terenu 
zakładu powodują  dwa wolnostoją ce wentylatory instalacji wyciągowej znad stanowisk spawalniczych, po-
zbawione zabezpieczeń akustycznych. Kierownictwo jednostki zobowiązane zostało zarządzeniem pokon-
trolnym do podjęcia działań zapobiegających przenikaniu na teren są siadującej z zakładem zabudowy 
mieszkaniowej hałasu przekraczającego wartości dopuszczalne. W odpowiedzi na zarządzenie, Zarzą d Spół-
dzielni Pracy Gumet dokonał szczegółowej oceny możliwości zmniejszenia emisji hałasu o środowiska 
i przymierza się do całkowitej przebudowy systemu wyciągowego z hali spawalniczej, co przyczyni się do 
likwidacji dominujących źródeł hałasu na terenie jednostki. 

Nadzwyczajne zagrożenia ś rodowiska  
Na listę największych potencjalnych sprawców nadzwyczajnych zagrożeń na terenie powiatu wpisano: 

§ PKP S.A. Zakład Taboru Szczecin Komórki Organizacyjne Krzyż  Wlkp. 
§ Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Brzeźnie Browar w Czarnkowie, 
§ Fundacja Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Ż ołnierzy Rezerwy „FAR” Baza Paliw w Krzyżu, 
§ Firma „Reroń” Hurtownia Paliw Olejów i Akcesorii w Czarnkowie. 

Powyż sze obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzających potencjalne zagrożenie z uwagi na maga-
zynowanie i stosowanie przez nie znacznych ilości takich substancji jak: amoniak, produkty naftowe. 
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PKP S.A. Zakład Taboru Szczecin Komórki Organizacyjne Krzyż Wlkp. Kontrola wykazała istnienie 
nadal bardzo dużego zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego. Prze-
prowadzone badania laboratoryjne próby wody z dwóch otworów świadczą  o istotnym zanieczyszczeniu 
badanego rejonu (wyniki powyżej 100 000 mg/l zawartości substancji ekstrahujących się eterem naftowym). 
Ponadto podczas poboru prób do badań z piezometrów stwierdzono w obu otworach istnienie warstwy za-
nieczyszczenia o pochodzeniu ropopochodnym grubości około 20 cm. Prace w zakresie oczyszczenia środo-
wiska w Krzyżu były prowadzone samodzielnie przez kontrolowanego i ograniczały się do ręcznego, 
okresowego sczerpywania produktu ropopochodnego w sieci piezometrów. Z uwagi m.in. na to, że zdaniem 
WIOŚ  intensywność prowadzonych prac rekultywacyjnych na omawianym terenie nie była zadawalają ca, 
mało wydajna nie przynosząca wymaganych efektów, wystą piono do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
o administracyjne unormowanie kwestii związanych z rekultywacją  obszaru zanieczyszczonego i zapewnie-
nie moż liwości wykonywania właściwej kontroli nad prowadzonym procesem oczyszczania. Na podstawie 
przekazanych informacji Starosta wydał decyzję, w której określił wobec kontrolowanego zobowiązania 
mają ce doprowadzić do osiągnięcia efektu ekologicznego.  

W miejscowości Górnica gmina Trzcianka zlokalizowany jest mogilnik, będący we władaniu Nadleśnic-
twa Trzcianka.  

Ponadto na terenie powiatu znajdują  się inne jednostki dysponują ce takimi materiałami niebezpiecznymi 
jak farby, lakiery rozpuszczalniki, amoniak, kwasy i paliwa płynne, których ilość może być przyczyną  awarii 
i zanieczyszczenia środowiska tj.: 
• „Ekopłyta” S.A. w Czarnkowie,  
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie,  
• „Lubmor” Sp. z o.o. w Trzciance, 
•  Sapa Poland w Trzciance, 
• oraz stacje paliw płynnych.  

Zdarzenia o znamionach nzś   
W 2001 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego odnotowano jedno zdarzenie stanowiące 

nadzwyczajne zagrożenie środowiska. W dniu 24 lutego 2001 roku w miejscowości Miały gmina Wieleń 
miała miejsce katastrofa kolejowa, w wyniku której nastą piło rozszczelnienie trzech cystern zawierają cych 
olej napędowy, z czego jednej całkowicie. Na skutek zdarzenia do środowiska przedostało się 47 460 kg 
produktu (ilość określono na podstawie braku wagowego). W dniu zdarzenia na miejsce awarii skierowano 
zespół kontrolny, w celu określenia zasięgu i stopnia zagrożenia środowiska. W tym dniu rozpoczęto rów-
nież  kontrolę interwencyjną . W godzinach wieczornych na miejsce katastrofy przybyła grupa pracowników 
firmy PROTE − Bioremediacja Ropopochodnych z Poznania, która na zlecenie sprawcy zdarzenia podjęła 
działania w zakresie utworzenia intensywnej bariery biologicznej.  

W kolejnych dniach pracownicy WIOŚ  nadzorowali prowadzone działania ratownicze oraz badali wpływ 
katastrofy na środowisko gruntowo-wodne. W tym celu wykonano sieć punktów poboru prób gruntu, wód 
powierzchniowych i wód gruntowych (wyznaczono ogółem 33 punkty pomiarowe, z czego 21 punktów po-
boru gruntu, 10 –  poboru wód powierzchniowych i 1 poboru wody gruntowej). W związku ze zdarzeniem 
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki wydał decyzję, zobowią zującą  PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej 
w Poznaniu do określenia zasięgu szkodliwego oddziaływania rozlanego oleju napędowego na terenie przy-
ległym do torów kolejowych i podjęcia działań mają cych na celu likwidację szkód w środowisku gruntowo-
wodnym, powstałych w wyniku awarii cystern. Inspektorzy WIOŚ  prowadzili stały nadzór nad realizacją  
prac zabezpieczających środowisko przed wpływem awarii tj. budową  rowu opaskowego w bezpośrednim 
są siedztwie jezior i bariery hydraulicznej na kierunku spływu wód gruntowych. Kolejne działania WIOŚ  
polegały na zobowią zaniu sprawcy zdarzenia zarządzeniem pokontrolnym do przeprowadzenia badań stanu 
środowiska gruntowo-wodnego w celu określenia zasięgu i wielkości zanieczyszczenia oraz zakresu prac 
rekultywacyjnych. 

W następnych dniach prowadzono prace w zakresie wyznaczenia, uzgodnienia i przygotowania w Krzyżu 
punktu do tymczasowego gromadzenia zebranego z powierzchni najbardziej zanieczyszczonego gruntu 
tj. 1620 ton, oraz sprawowano stały nadzór nad sposobem prowadzenia rekultywacji skażonego obszaru 
m.in. poprzez kolejne kontrole tj. 24.02 do 13.03; 10.04 do 17.05; 3.08 do 21.08.2001 mające na celu okre-
ślenie ilości zebranego i przemieszczonego gruntu, ilości odzyskanego paliwa, sposobu i miejsca jego gro-
madzenia i utylizacji oraz oceny bieżą cego stanu środowiska. Wyniki prowadzonych badań na bieżąco 
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przekazywano organom samorzą dowym oraz Głównemu Inspektoratowi Ochrony Ś rodowiska Zespołowi 
Przeciwdziałania Poważnym Awariom z/s w Gdańsku. 

W dniu 8 lutego 2002 roku firma PROTE zainstalowała i uruchomiła mechaniczny system do ciągłego 
sczerpywania produktów naftowych, składający się z pompy podciśnieniowej typu SKD 4.02 oraz węży 
PEHD służ ących do przesyłania medium do separatora w celu oddzielenia wolnego produktu naftowego. 
Łą czna ilość odzyskanego produktu naftowego wg stanu na dzień 2 maja 2002 roku wynosi 3740 litrów.  

W dniu 23.01.2002 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu poin-
formował Delegaturę WIOŚ  w Pile o zakończeniu przez firmę PROTE z Poznania procesu rekultywacji za-
nieczyszczonego gruntu złożonego na kwaterze dekontaminacyjnej w Krzyżu Wlkp. Na podstawie 
przeprowadzonych przez Delegaturę w Pile badań stwierdzono, że zawartość substancji ropopochodnych 
w gruncie pochodzącym z miejsca katastrofy kolejowej w Miałach odpowiada dopuszczalnym wartościom 
dla obszaru „C” określonym w opracowaniu pt. „Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia 
gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach 
rekultywacji”  Główny Inspektorat Ochrony Ś rodowiska –  Warszawa 1995. 

Pismem z dnia 27.02.2002 roku poinformowano PKP, że stopień rekultywacji zanieczyszczonego gruntu 
na kwaterze w Krzyżu jest zadawalający i umoż liwia jego wykorzystanie na obszarach „C” zgodnie z wy-
mienionymi wyżej wskazówkami metodycznymi.  
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Powiat gnieźnień ski 

W ewidencji WIOŚ  − siedziba w Poznaniu − znajduje się 
127 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie 
powiatu. W roku 2001 przeprowadzono 39 kontroli w zakresie: 
§ gospodarki wodno-ściekowej  19, 
§ ochrony powietrza  6, 
§ gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi  4, 
§ ochrony przed hałasem  3, 
§ nzś  2, 
§ inne (koncesje, efekty ekologiczne, rozliczenia kar)  5. 
W skontrolowanych zakładach łamanie przepisów dotyczyło najczęściej: 
§ odprowadzania ścieków niezgodnie z wartościami określonymi 

w pozwoleniu wodno-prawnym, 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie 

odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie poboru wody, 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie postępowania 

z odpadami, w tym niebezpiecznymi, 
§ braku ewidencji jakościowej i ilościowej wytwarzanych odpadów, 
§ ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
§ niewywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalające kary łączne Jednostka                                     
administracyjna kontroli decyzji wymierzających 

kary jednostkowe 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Gmina Czerniejewo 1 - - - - 
Miasto Gniezno  11 2 - 1 0,16 
Gmina Gniezno 3 - - - - 
Gmina Kiszkowo 3 1 - - - 
Gmina i Miasto Kłecko 4 - - - - 
Gmina Łubowo 3 - - - - 
Gmina Mieleszyn - - - - - 
Gmina Niechanowo 3 - - - - 
Gmina i Miasto Trzemeszno 8 - - - - 
Gmina i Miasto Witkowo 3 1 - 1 1,90 
Powiat gnieźnieński 39 4 - 2 2,06 

Gospodarka wodno-ś ciekowa 
Poniżej omówiono najistotniejsze spośród kontroli przeprowadzonych w roku 2001 w zakresie gospodar-

ki wodno-ściekowej: 
Oczyszczalnia ś cieków w Zakrzewie. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (metoda osadu czynnego). 

eksploatowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłecku. Ś cieki oczyszczone w ilości średnio 
8,5 m3/d odprowadzane są  do rzeki Mała Wełna. Zakład nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na od-
prowadzanie ścieków, w marcu 2002 roku wystąpił do Starostwa Gnieźnieńskiego z wnioskiem o wydanie 
powyższego pozwolenia. W wyniku kontroli użytkownika poinformowano o obowiązku wniesienia podwyż-
szonych opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. 

Oczyszczalnia ś cieków w Trzemesznie. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna należ ąca do Trzeme-
szańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie odprowadzana do Jeziora Popielewskiego około 
269 m3/dobę ścieków oczyszczonych. Podczas kontroli stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych warun-
ków odprowadzania ścieków w zakresie CHZT. Pocią gnęło to za sobą  naliczenie kary dobowej za nieprze-
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strzeganie warunków pozwolenia wodno-prawnego. Decyzja na odprowadzanie ścieków ważna do 
31.12.2010 roku. 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie. Zakład produkuje skrobię ziemniaczaną , 
białko ziemniaczane i proszek grochowy, fasolowy i grochowo-fasolowy w systemie kampanijnym. Ś cieki 
technologiczne oczyszczane są  w trzech osadnikach krochmalu, po czym przepompowywane są  do zbiornika 
betonowego, wyrównawczego o pojemności 3600 m3 zlokalizowanego na terenie pól RWS - Rudki. Ze 
zbiornika ścieki są  deszczowane na pola Gospodarstwa Rudki należ ącego do PZZ Trzemeszno. Łą czny ob-
szar deszczowania wynosi około 350 ha. Ilość ścieków rozdeszczowanych w kampanii 2001 roku (92 dni) 
wynosiła 579 035 m3. Decyzja na rolnicze wykorzystanie ścieków ważna jest do 31.12.2008 roku. Ś cieki 
socjalno-bytowe z zakładu oraz bloków mieszkalnych odprowadzane są  do oczyszczalni ścieków mecha-
niczno-biologicznej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Jezioro Trzemeszańskie. Ilość ścieków od-
prowadzana do jeziora wynosi średnio 14,9 m3/dobę. Zakład nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na 
odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych. Podczas kontroli stwierdzono, że oczyszczalnia jest po 
remoncie (wykonano zadaszenie, zmieniono system napowietrzania na ruszty napowietrzają ce oraz dmu-
chawy).  

Oczyszczalnia ś cieków w miejscowoś ci Ł ubowo. Oczyszczalnia ścieków typu BIOVAC SBR 1215.2 - 
mechaniczno-biologiczno-chemiczna stanowi własność Gminy Łubowo. Przyjmuje ścieki socjalno-bytowe 
z miejscowości Łubowo i Fałkowo (w projekcie także z miejscowości Ż ydówko). Ogólna ilość ścieków do-
pływają cych do oczyszczalni wynosi średnio 180 m3/dobę, w tym ścieki dowożone stanowią  około 15 %. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są  do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Mała Wełna. Występowały 
przekroczenia warunków pozwolenia wodno-prawnego. Co skutkowało naliczeniem kary dobowej. 

Ochrona powietrza 
Poniżej przedstawiono najważniejsze zakłady skontrolowane w roku 2001 w zakresie ochrony powietrza: 
Zakład Produkcji Mebli WITOWA S.A. Witkowo k/Gniezna. Zakład zajmuje się projektowaniem i pro-

dukcją  unikatowych, lakierowanych mebli oraz stolarki budowlanej (drzwi wewnętrzne). Zlokalizowany jest 
we wschodniej części Witkowa przy drodze Gniezno-Skorzęcin. Przedsiębiorstwo posiada następują ce źró-
dła emisji zorganizowanej: kotłownię oraz trzy kabiny lakiernicze wyposażone w kurtyny wodne. 
W kotłowni zainstalowano dwa kotły o mocy 450 kW każdy, brak urządzeń redukujących zanieczyszczenia. 
Urzą dzenia stolarskie służ ące do obróbki drewna wyposażone są  w odciągi miejscowe. W lakierni stosowane 
są  lakiery poliuretanowe. Pomiary kontrolne w kabinach lakierniczych wykazały znaczą ce przekroczenie 
emisji dopuszczalnej. Kar nie naliczono ze względu na nieścisłości prawne (IV kwartał 2001). 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SANDAL 2 R. B. Plucińscy w Gnieźnie, Zakład produkcyjny. 
Zakład jest producentem lakierowanych spodów obuwniczych. W zakresie ochrony powietrza zakład 
posiada decyzję Starosty Gnieźnieńskiego o dopuszczalnej emisji, ale nie odpowiada ona warunkom 
określonym w obowią zującym stanie prawnym. Energia cieplna uzyskiwana jest z kotła gazowego o mocy 
0,14 MW opalanego gazem ziemnym zaazotowanym. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zakład 
posiada umowę z PWiK w Gnieźnie na pobór wody i zrzut ścieków niebezpiecznych. Nie posiada natomiast 
decyzji wyznaczającej miejsce gromadzenia odpadów. Ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych 
odpadów prowadzona jest prawidłowo, miejsca gromadzenia są  wydzielone i oznakowane. Wydano 
zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia nieprawidłowości. 

Gospodarka odpadami 
Poniżej przedstawiono najważniejsze kontrole przeprowadzone w roku 2001 w zakresie gospodarki odpadami: 
Urząd Gminy w Niechanowie  –  Składowisko odpadów komunalnych w Nowej Wsi Niechanowskiej. 

Gminne składowisko odpadów komunalnych eksploatowane jest od 1973 roku. Nie posiada żadnych zabez-
pieczeń chroniących środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Lokalizacja składowiska jest 
zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lecz składowisko nie posiada żadnych 
uregulowań formalnoprawnych. Wydano zarządzenia pokontrolne zobowią zujące Wójta Gminy Niechanowo 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Stwierdzono braki 
w uregulowaniach formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami (brak ewidencji odpadów, brak de-
cyzji wyznaczają cej miejsca gromadzenia odpadów). Zakład nie prowadzi utylizacji odpadów medycznych 
we własnym zakresie. Działania te zlecono firmie zewnętrznej posiadającej odpowiednie zezwolenie. Wyda-
no zarzą dzenia pokontrolne zobowią zujące placówkę medyczną  do usunięcia nieprawidłowości. 
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Nadzwyczajne zagrożenie ś rodowiska 
W ramach prewencji w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w roku 2001 skontrolowano na te-

renie powiatu: 
Neste Chemicals Polska Sp. z o.o. w Trzemesznie. W zakładzie produkuje się żywice − lepiszcza wytwa-

rzane w roztworze wodnym z fenolu i formaldehydu. Ś cieki technologiczne (zafenolowane wody) groma-
dzone są  w zbiorniku magazynowym skąd są  dalej wykorzystywane w procesach technologicznych 
w zakładzie oraz w Zakładzie produkcji wełny mineralnej. Zagrożenie dla środowiska (głównie powietrza 
oparami: amoniaku, formaliny i trójetanoloaminy) stwarzane działalnością  zakładu ma charakter zagrożenia 
o zasięgu lokalnym, a zastosowane w procesie produkcji oraz magazynowania surowców zabezpieczenia 
spowodowały, że ewentualne wystąpienie powyż szego zagrożenia jest ograniczone do minimum. 
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Powiat gostyń ski 

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Lesznie znajdują  się 262 podmioty 
gospodarcze prowadzą ce działalność na terenie powiatu gostyńskiego. 

W 12 zakładach, spośród objętych kontrolą  w roku 2001, stwierdzono 
naruszenia przepisów oraz wystąpienie uchybień w odniesieniu do wymo-
gów ochrony środowiska. Najczęściej łamanie przepisów dotyczyło: 
§ uchybień w zakresie stanu technicznego urzą dzeń oczyszczają cych, 
§ braku pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków, 
§ wytwarzania i gospodarowania odpadami bez wymaganych zezwoleń 

i braku przekazywanej informacji o odpadach do władz samorządowych, 
§ braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpa-

dów, prowadzenia ewidencji niepełnej, niestosowania wymaganych 
przepisami druków, 

§ w przypadku składowisk odpadów komunalnych − braku instrukcji 
eksploatacji uwzględniającej specyfikę danego obiektu, 

§ nie wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze 
środowiska. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
§ brak instrukcji eksploatacji oczyszczalni, 
§ nieprowadzenie ksią żki eksploatacji oczyszczalni, 
§ niezgodne z posiadanym pozwoleniem postępowanie z odpadami, 
§ wykorzystanie ścieków w celach rolniczych bez pozwolenia wodno-prawnego. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalają ce kary 
łą czne Jednostka                              

administracyjna kon-
troli 

decyzji wymie-
rzających kary 
jednostkowe 

mandatów 
karnych 

wniosków do organów 
administracji rządowej 

i samorządowej liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina Gostyń 7 3 0 0 5 57,8 
Miasto i Gmina Borek Wlkp. 6 3 0 1 0 0 
Miasto i Gmina Krobia 3 0 0 0 2 6,1 
Miasto i Gmina Pogorzela 2 0 0 0 0 0 
Miasto i Gmina Poniec 4 3 0 0 3 22,7 
Gmina Pępowo 3 0 0 0 0 0 
Gmina Piaski 5 1 0 0 0 0 
Powiat Gostyński 30 10 0 1 10 86,5 

Gospodarka wodno-ś ciekowa  
Poniżej wymieniono najistotniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej:  
Stacja Hodowli Roś lin Szelejewo − oczyszczalnia Szelejewo. Stwierdzono, że posiadana instrukcja eks-

ploatacji oczyszczalni wymaga uaktualnienia w związku z przeprowadzoną  modernizacją  oczyszczalni, 
a rów będący odbiornikiem ścieków oczyszczonych zanieczyszczony był znaczną  ilością  osadów. W zakre-
sie gospodarki odpadami: nie prowadzono ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, nie złożono pełnej 
informacji dotyczą cej wytwarzanych odpadów innych niż  niebezpieczne. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarczy w Borku − oczyszczalnia Jeżewo. W trakcie kontroli stwierdzono 
brak pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarczy w Borku –  oczyszczalnia Karolew. Stwierdzono, że oczyszczalnia 
jest przecią żona hydraulicznie, a część ścieków kierowano obejściem awaryjnym do studzienki za kontene-
rem Bioblok, ską d kolektorem odpływały do rzeki Pogony. Według ustaleń Inspektoratu przy przepustowo-
ści 300 m3/d oczyszczalnia przyjmuje średnio 341 m3/d, przy czym ścieki przemysłowe stanowią  225 m3/d. 
Proces biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony jest tylko w komorach napowietrzania Bioblok, 
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a stężenia zanieczyszczeń znacznie przekraczają  warunki pozwolenia wodno-prawnego. Brak bieżącej kon-
serwacji elementów oczyszczalni, posiadana instrukcja obsługi oczyszczalni dotyczy innych warunków eks-
ploatacji oczyszczalni, wylot ścieków do rzeki Pogony został uszkodzony. Dodatkowo nie prowadzono 
pomiarów ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika. Zakład nie spełnił również  wymogów formalno-
prawnych w zakresie gospodarki odpadami.  

Zakłady Przetwórstwa Mię snego MRÓ Z sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim. Zakład odprowadza ścieki 
w ilości około 230 m3/dobę, wstępnie je podczyszczając przy użyciu łapacza tłuszczu, poprzez kolektor 
miejski na przecią żoną  hydraulicznie oczyszczalnię biologiczną  w miejscowości Karolew. Oczyszczalnia 
ścieków w Karolewie, nie jest przygotowana do odbioru ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego. 

Gospodarstwo Rolne Ubojnia Zwierząt Regina Biernacka. Zakład nie posiadał pozwolenia wodnopraw-
nego na rolnicze wykorzystanie ścieków oraz na odprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych do 
rowu melioracyjnego, nie prowadzono pełnej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zakład nie spełnił 
wymogów formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, nie wniesiono opłat za wprowadzanie za-
nieczyszczeń do powietrza. 

Ochrona powietrza 
Spośród skontrolowanych 8 podmiotów z terenu powiatu, w dwóch stwierdzono przekroczenia wielkości 

dopuszczalnych ustalonych w decyzjach Starosty. Były to: 
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. Wytwórnia Mas Bitumicznych 

w Poniecu. Przekroczenie dotyczyło nadmiernej emisji tlenku węgla, przyczyną  której był brak regulacji 
palnika olejowego w otaczarce. 

Gostyńska Fabryka Mebli sp. z o.o. Ź ródłem nadmiernej emisji były kabiny lakiernicze. Niskie normy 
stężeń dopuszczalnych w powietrzu, w połą czeniu z dużym zużyciem lakierów i lokalizacją  w centrum mia-
sta spowodowały przekroczenie wielkości dopuszczalnych. 

Na uwagę zasługuje Cukrownia Gostyń S.A., w której wykonano wiele prac modernizacyjnych powodu-
jących zmniejszenie zapotrzebowania na parę technologiczną . Wszystkie cukrownie zlokalizowane na tere-
nie działania Delegatury w Lesznie charakteryzują  się zużyciem pary na tonę buraków poniżej 30 %. 
Oznacza to, że ekonomika wytwarzania cukru stawia zarówno Cukrownię Gostyń, jak i pozostałe cukrownie 
w gronie najlepszych w kraju. Spadek zużycia pary spowodował zmniejszenie zużycia węgla, a co za tym 
idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego cukru. Podkreślić nale-
ży, że cukrownia produkuje również  ciepło na potrzeby miasta. Ponieważ  cukrownia produkuje ciepło oraz 
energię elektryczną  w systemie gospodarki skojarzonej, to zużycie paliwa na wyprodukowanie energii elek-
trycznej i ciepła jest niższe, niż  by wytwarzane były one oddzielnie. Dodatkowo produkcja ciepła na potrze-
by miasta wpłynęła korzystnie na zwiększenie obcią żenia kotła i w ten sposób zmniejszyła straty wynikające 
z niepełnego obcią żenia. 

Kolejnym pozytywnym przykładem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Gostyniu. 
Jednostka zmodernizowała swoje dwie kotłownie opalane węglem kamiennym na kotłownie gazowo-olejowe. 
Inwestycję zakończono w roku 2001. Łączna moc tych kotłowni wyniosła prawie 7 MW, co w porównaniu 
z wielkością  miasta jest bardzo dużą  inwestycją .  

Gospodarka odpadami 
Najistotniejsze zakłady, w których przeprowadzono kontrole w zakresie gospodarki odpadami: 
Gmina Borek Wlkp. wysypisko w Borku. Kontrola dotyczyła nieczynnego, nielegalnego wysypiska odpa-

dów komunalnych dla gminy Borek, zlokalizowanego w miejscowości Borek. Przeprowadzona została na 
wniosek Gminy, w zwią zku z koniecznością  uzyskania dokumentu świadczącego o osią gnięciu efektu eko-
logicznego w wyniku zrekultywowania wysypiska. Nielegalne wysypisko w Borku zostało zamknięte 
z chwilą  oddania do eksploatacji legalnego składowiska w Karolewie w roku 1997. Prace rekultywacyjne 
prowadzone były w latach 2000−2001 i polegały na: 
− rekultywacji technicznej − uformowanie odpadów i odizolowaniu masy śmieciowej od wód atmosferycznych, 
− wykonaniu systemu odgazowującego oraz drenażu opaskowego, 
− rekultywacji biologicznej − nawiezienie warstwy glebowej, 
− użyźnieniu nawozami mineralnymi, posadzeniu zieleni wysokiej i niskiej. 

Składowisko odpadów w Dalabuszkach gmina Gostyń. Eksploatatorem składowiska jest Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, a właścicielem gminnego składowiska komunalnego − 
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Gmina Gostyń. Kontrolę przeprowadzono na wniosek gminy w związku z rozbudową  składowiska o trzecią  
kwaterę. Składowisko posiada uregulowany stan formalnoprawny. Na podstawie wyników kontroli oraz 
okazanych dokumentów stwierdzono, iż  przedmiotowa inwestycja została wykonana zgodnie z dokumenta-
cją  techniczną  oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano: 
− kwaterę nr III o powierzchni dna 0,72 ha i pojemności 81 500 m3 wraz z uszczelnieniem folią  PEHD, 
− nowy zbiornik na odcieki, oraz drenaż  zbierają cy odcieki,  
− studnie odgazowują ce z kręgów betonowych, 
− przepompownię odcieków wraz z rurocią giem tłocznym, 
− drogę dojazdową  z płyt żelbetonowych. 

Odbiór techniczny robót odbył się w listopadzie 2000 roku, po czym Gmina uzyskała decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie. 

Ochrona przed hałasem 
Poniżej wymieniono najistotniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie 

ochrony przed hałasem:  
Mixt sp. z o.o. w Poniecu. Przedmiotem działalności zakładu jest przetwórstwo zbóż  na mą kę. Ź ródłem 

hałasu są  maszyny i urzą dzenia młynarskie, przenośniki zboża, wentylatory. Pomiary kontrolne hałasu nie 
wykazały ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska; 

PPH Ł agrom w Poniecu. Zakład prowadzi działalność w zakresie uboju zwierzą t. Ź ródło hałasu stano-
wią  agregaty chłodnicze. Pomiary hałasu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. 

Nadzwyczajne zagrożenia ś rodowiska 
W ramach prewencji w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w roku 2001 skontrolowano stację 

paliw St. Markowskiego przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu i wybrany wspólnie z lokalnymi przedstawicie-
lami Inspektoratu Ochrony Roślin punkt sprzedaży środków ochrony roślin w Pogorzeli. 

W latach 2000/2001 dokonano wydobycia odpadów i rekultywacji terenu mogilnika w miejscowości 
Tworzymirki-Gaj. Inwestorem było Starostwo Powiatowe w Gostyniu a wykonawcą  firma SEGI-AT 
Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie. Wydobyto około 58 Mg odpadów (środki ochrony roślin, leki i inne środ-
ki chemiczne), które wywieziono poza granice kraju w celu termicznej utylizacji, a 100 Mg gruntu zanie-
czyszczonego składowanymi środkami wraz z gruzem pozostałym po betonowych zbiornikach wywieziono 
na krajowe składowisko odpadów przemysłowych koło Zgierza. Zrekultywowano teren po wydobyciu odpa-
dów poprzez wybranie skażonego gruntu oraz wypełnienie świeżym, zasypano otwory po studniach i wydo-
bytym gruncie, zalesiono teren. W związku z przeprowadzoną  rekultywacją  obszar byłego mogilnika 
i pobliski teren został poddany nadzorowi monitoringowemu. Zabudowano sieć piezometryczną  wykonują c 
regularnie pomiary jakości wód gruntowych. 

Zdarzenia o znamionach nzś  
W roku 2001 nie było zdarzeń o znamionach nzś na terenie powiatu. 
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Powiat grodziski 

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Lesznie znajdują  się 144 podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność na terenie powiatu. W 23 zakła-
dach, spośród objętych kontrolą  w roku 2001, stwierdzono naruszenia 
przepisów oraz wystąpienia uchybień w odniesieniu do wymogów 
ochrony środowiska. Najczęściej łamanie przepisów dotyczyło: 
§ niewłaściwego stanu technicznego urządzeń służ ących do oczyszcza-

nia ścieków, 
§ braku pomiarów ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych do 

odbiornika –  braku przepływomierza na odpływie z oczyszczalni, 
§ braku ewidencji wywożonych ścieków, 
§ wytwarzania i gospodarowania odpadami bez wymaganych zezwoleń 

i braku przekazywanej informacji o odpadach do władz samorządowych, 
§ braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
§ prowadzenia ewidencji niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 
§ nie wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze 

środowiska. 
Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 

§ brak pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków do wód, 
§ nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami, 
§ brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, 
§ brak rejestracji studni, 
§ emitowanie do powietrza zanieczyszczeń bez wymaganej decyzji, 
§ przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie odprowadzania ścieków z terenu stacji paliw. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba 
Decyzje ustalające 

kary łączne Jednostka                              
administracyjna kon-

troli 

decyzji wymie-
rzających kary 
jednostkowe 

mandatów 
karnych 

wniosków do organów 
administracji rządowej 

i samorządowej liczba kwota /tys. zł/ 
Miasto i Gmina Grodzisk Wlkp. 10 2 1 3 2 32,2 
Miasto i Gmina Rakoniewice 11 1 0 2 1 7,5 
Miasto i Gmina Wielichowo 3 0 0 0 3 23,7 
Gmina Granowo 4 0 0 0 0 0 
Gmina Kamieniec 4 2 0 0 1 1,0 
Powiat Grodzisk Wlkp. 32 5 1 5 7 64,4 

Gospodarka wodno-ś ciekowa 
Poniżej wymieniono najistotniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej:  
Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku, oczyszczalnia Grodzisk. W trakcie kontroli stwierdzono, że 

konserwacji wymagają  metalowe elementy komór ociekowych piasku, zgarniacze piasku w piaskowniku 
były nieczynne, a piasek usuwano ręcznie. Nie prowadzono pomiarów ilości odprowadzanych ścieków 
oczyszczonych (brak przepływomierza na odpływie ścieków z oczyszczalni). Część osadów ściekowych 
wykorzystywana była do wyrównywania terenu oczyszczalni ścieków, co było niezgodne ze złożoną  infor-
macją  o wytwarzanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania. WIOŚ  wystą pił do Burmistrza Gmi-
ny Grodzisk wskazują c na fakt, że przy tak dużym zakresie robót jaki wykonano na oczyszczalni 
w Grodzisku w ostatnich kilku latach (modernizacja ciągów technologicznych oczyszczania ścieków oraz 
budowa stacji odwadniania osadów) problem efektywnego usuwania piasku również  powinien być rozwią -
zany w sposób nowoczesny. W wystąpieniu wskazano również  na brak ostatecznego rozwią zania problemu 
odwodnienia i zagospodarowania osadu znajdują cego się na 3 lagunach osadowych. Zarówno w trakcie kon-
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troli przeprowadzonej w roku 1999 jak i w 2001 stwierdzono, że laguny wypełnione są  osadem, który nie 
ulega odwodnieniu. Widoczne są  natomiast oznaki fermentacji osadu. Tym samym laguny osadowe pełnią  
w dużej mierze funkcję miejsca magazynowania, a nie odwadniania osadu. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rakoniewicach, oczyszczalnia ścieków Rakoniewice. 
Stwierdzono występowanie okresowych zakłóceń w pracy oczyszczalni (zjawisko przedostawania się osadu 
czynnego do odpływu ścieków oczyszczonych), brak moż liwości pełnej kontroli procesu oczyszczania ście-
ków metodą  osadu trójfazowego − oczyszczalnia wyposażona jest w 2 sondy tlenowe, po jednej sondzie 
tlenowej na dwa reaktory, zamontowane w komorze N I. Stwierdzono również  niewłaściwe postępowanie 
z osadem ściekowym –  składowano go bezpośrednio na gruncie przy poletkach osadowych.  

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, oczyszczalnia ś cieków w Józefinie. Kontrola wykazała, że nie pro-
wadzi się pomiarów ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (brak przepływomierza), 
nie prowadzi się ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz nie spełniono wymogów 
formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami. 

Ochrona powietrza 
Spośród siedmiu skontrolowanych podmiotów na uwagę mogą  zasługiwać dwa obiekty zwią zane 

z produkcją  podłoża do produkcji pieczarek, są  to:  
§ Compos Ltd sp. z o.o. w Goździnie,  
§ Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa w Rakoniewicach z siedzibą w Goździnie.  

Stanowiły one i mogą  stanowić ucią żliwość w zakresie emisji substancji odorotwórczych, jednak brak 
uregulowań prawnych w zakresie pomiaru emisji normatywnej odorów utrudnia obiektywną  ocenę ucią żli-
wości powodowanych przez tego typu działalność. 

Gospodarka odpadami 
Poniżej wymieniono najistotniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie 

gospodarki odpadami:  
Wysypisko Goździn, gmina Rakoniewice. Eksploatator składowiska: Zakład Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej, Wodocią gów i Kanalizacji w Rakoniewicach. Składowisko skontrolowano w roku 2001 
dwukrotnie. Kontrola dotyczyła prowadzonej eksploatacji składowiska, nie stwierdzono rażących uchybień. 
Składowisko nie posiada regulaminu określającego zasady postępowania podczas przyjmowania oraz skła-
dowania odpadów. W przygotowaniu była modernizacja składowiska –  pełną  dokumentację techniczną  zło-
żono w Starostwie, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W trakcie ponownej kontroli 
potwierdzono osią gnięcie efektu ekologicznego poprzez modernizację składowiska, którą  przeprowadzono 
zgodnie z zatwierdzoną  dokumentacją . Eksploatację rozpoczęto w sierpniu 2001 roku.  

Wysypisko Czarna Wieś , gmina Grodzisk. Eksploatatorem składowiska jest Miejski Zakład Komunalny 
w Grodzisku. Składowisko funkcjonuje jako legalne składowisko gminne. Posiada opracowaną  instrukcję 
eksploatacji, która wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawi-
dłowości w sposobie postępowania z przyjmowanymi odpadami. Na składowisku prowadzona jest wstępna 
segregacja odpadów. Dla określenia wpływu obiektu na środowisko prowadzi się systematyczny monitoring 
(badania wody z piezometrów wykonuje się raz na kwartał). Ostatnie wyniki badań wykazały niewielkie 
przekroczenia stężeń siarczanów.  

Ochrona przed hałasem 
Poniżej wymieniono najistotniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie 

ochrony przed hałasem: 
Bukowsko-Grodziska Spółdzielnia Mleczarska Zakład w Grodzisku Wlkp. Podmiot prowadzi działal-

ność w zakresie przetwórstwa mleka. Ź ródłem hałasu jest wentylatorowy skraplacz wody lodowej. Urządze-
nie eksploatowane jest na wolnym powietrzu, bez jakichkolwiek zabezpieczeń akustycznych. Taka 
eksploatacja urządzenia połączona z usytuowaniem w niewielkiej odległości od obiektów chronionych (szpi-
tal, budynki mieszkalne) powoduje znaczną  ucią żliwość. Pomiary kontrolne hałasu wykazały przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu ustalonego decyzją  starosty, za co zakład został ukarany administracyjną  
karą  pieniężną . Z powodu nałożenia kary Spółdzielnia podjęła realizację inwestycji w celu zlikwidowania 
nadmiernej emisji hałasu. 

Bogajewicz sp. z o.o. w Pniewach Zakład Produkcyjny w Grodzisku Wlkp. Działalność zakładu obejmu-
je produkcję mebli z drewna sosnowego, usługi stolarskie oraz produkcję tarcicy. Główne źródło hałasu sta-
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nowią  maszyny stolarskie, tartaczne oraz wentylatory instalacji odwiórowania i cyklony. Szczególne zagro-
żenie stwarzają  cyklony eksploatowane na wolnej przestrzeni, bez zabezpieczeń akustycznych. Pomiary 
hałasu wykazały przekroczenie normatywów akustycznych w środowisku. WIOŚ  wystąpił do starosty 
o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Od decyzji starosty zakład wniósł odwołanie do Samo-
rzą dowego Kolegium Odwoławczego. 

Nadzwyczajne zagrożenia ś rodowiska 
W 2001 roku przeprowadzono 5 kontroli na stacjach paliw w zakresie prewencji nadzwyczajnych zagro-

żeń środowiska. Nie stwierdzono poważniejszych uchybień. Kontrole wskazują  na ciągły postęp techniczny 
i wprowadzanie rozwiązań proekologicznych: hermetyzacja I i II-stopnia oraz wyposażenie stacji w separa-
tory związków ropopochodnych. 

Zdarzenia o znamionach nzś  
W roku 2001 nie było zdarzeń o znamionach nzś na terenie powiatu. 
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