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Powiat grodzki Konin 

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Koninie znajduje się 69 podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność  na terenie powiatu. 

W 2001 roku przeprowadzono kontrole w zakresie: 
§ gospodarki wodno-ściekowej 11, 
§ ochrony powietrza 14, 
§ gospodarki odpadami 4, 
§ nzś 4, 
§ wypełniania przez inwestorów wymagań  ochrony środowiska – 13, 

w tym 9 odbiorów inwestycji. 
W 10 zakładach nie stwierdzono naruszeń  przepisów ani wystąpienia 

uchybień  w odniesieniu do wymogów ochrony środowiska; 
w pozostałych 23 takie naruszenia stwierdzono. Najczęściej łamanie 
przepisów dotyczyło: 
§ nieuregulowanej strony formalnoprawnej, 
§ zaniedbań  w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni 

ścieków (7 zakładów), 
§ niedostosowania stacji paliw do wymagań  określonych w Rozporzą dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

20.09.2000 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  bazy i stacje paliw płynnych, 
§ braku na stacjach paliw odpowiednich sorbentów do neutralizacji ropopochodnych oraz prób szczelności 

zbiorników podziemnych, 
§ braku pomiarów emisji zanieczyszczeń  na emitorach (zgodnie z posiadaną  decyzją  na emisję zanieczysz-

czeń  do powietrza). 
Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
§ brak wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów,  
§ brak umów na pobór wody i wywóz ścieków z szamba. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalają ce kary łączne Jednostka               
administracyjna kontroli zarządzeń  

pokontrolnych 
decyzji wymierzają cych 

kary jednostkowe 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys.zł./ 

Powiat grodzki 
Konin 46 29 16 3 14 333,226 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Poniżej przedstawiono najistotniejsze spośród kontroli przeprowadzonych w roku 2001 w zakresie go-

spodarki wodno-ściekowej: 
Przedsię biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Konin –  Oczyszczalnia Konin Prawy Brzeg. Oczyszczalnia 

posiada pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na eksploatację urzą dzeń  zabezpieczają cych wody przed 
zanieczyszczeniem oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków, docelowo w ilości 16 000 m3/d, do rzeki 
Warty, pozwolenie obejmuje również eksploatację urządzeń  do przeróbki osadowej dla oczyszczalni prawo-
brzeżnej i lewobrzeżnej zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Lewy Brzeg – po modernizacji. Ilość  od-
prowadzanych ścieków w czasie kontroli – średnio 11 388 m3/d. Rodzaj ścieków oczyszczanych: sanitarne 
i przemysłowe. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń  odprowadza-
nych do rzeki Warty. 

Przedsię biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Konin –  Oczyszczalnia Lewy Brzeg. Oczyszczalnia posiada 
decyzję Wojewody Wielkopolskiego na eksploatację i odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki War-
ty docelowo w ilości 11 000 m3/d. Ilość  odprowadzanych ścieków wynosi maksymalnie – 8000,0 m3/d. Rodzaj 
ścieków oczyszczanych: socjalne i przemysłowe. Stwierdzono naruszenia wymogów określonych w pozwo-
leniu wodnoprawnym na etapie rozruchu technologicznego urządzeń . Wydano zarządzenie pokontrolne, 
w którym nakazano usuną ć  stwierdzone zaniedbania. Zakład przedstawił badania własne dokumentują c 
w ten sposób, że przekroczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń  ustało. 
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Ochrona powietrza 
Spośród skontrolowanych w roku 2001 zakładów, w następują cych stwierdzono przekroczenia w stosun-

ku do dopuszczalnych warunków emisji zanieczyszczeń  wprowadzanych do powietrza: 
§ Gorzelnia Gosławice, 
§ OSM Konin, 
§ VIN-KON Konin, 
§ Huta Aluminium Konin, 
§ Zakład Utylizacji Odpadów Konin, 
§ ZE PAK S.A. Elektrownia Konin, 
§ ZE PAK S.A. Elektrownia Pątnów. 

Okrę gowa Spółdzielnia Mleczarska w Koninie. Użytkownik eksploatuje kotłownię węglową , gdzie za-
montowane są  cztery kotły: dwa kotły DWK o mocy 2931 kW każdy i dwa kotły ER o mocy 2675 kW każdy. 
Dodatkowym źródłem emisji jest wydział proszkowni. Kontrola emisji stwierdziła przekroczenia na DWK 2 
w wyniku czego zostały naliczone administracyjne kary pieniężne za przekroczenia. 

Huta Aluminium Konin S.A. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń  do powietrza jest hala elektroli-
zy wyposażona w 192 wanny elektrolityczne. Zanieczyszczenia emitowane są  przez 56 skruberów mokrych 
oczyszczających gazy halowe oraz oczyszczalnię gazów anodowych, wyposażoną  w elektrofiltry i skrubery 
pionowe trójkomorowe. Charakterystycznym zanieczyszczeniem jest fluor. Obecnie po gruntownej moderni-
zacji znacznie zmalała emisja zanieczyszczeń . Podczas kontroli stwierdzono przekroczenie stężeń  CO na 
jednym z emitorów, w wyniku czego obciążono zakład administracyjną  karą  pieniężną . Następnie przekro-
czenie zostało zlikwidowane co potwierdziły pomiary. 

Elektrownia Konin. W elektrowni czynnych jest obecnie 8 kotłów parowych wysokociśnieniowych 
z paleniskami pyłowymi na węgiel brunatny, w tym: 
- 2 kotły typ EKM OP-130 po 130 t/h, 
- 2 kotły typ EKM OP-130 po 130 t/h hybrydowo-fluoidalne, 
- 2 kotły typ OB.-280p po 280 t/h podłą czone do instalacji odsiarczania, 
- 2 kotły typ OP-380b po 380 t/h.  
Kontrola stwierdziła przekroczenia stężeń  NO2 na bloku przeznaczonym do likwidacji, w wyniku czego zo-
stały naliczone administracyjne kary pieniężne za przekroczenia. Po remoncie bloku przekroczenie ustało.  

Elektrownia Pątnów. W elektrowni zainstalowanych jest 6 bloków o mocy 200 MW każdy. Kontrola 
stwierdziła przekroczenie stężeń  SO2 na jednym z bloków, w wyniku czego obcią żono zakład poniesionymi 
kosztami kontroli (kar nie naliczono ze względu na nieścisłości w prawie – pomiar w IV kwartale 2001 roku.) 

Gospodarka odpadami 
W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono jedynie uchybienia formal-

noprawne: brak zezwoleń  na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, brak zgody organu gminy na miejsce 
oraz sposób czasowego gromadzenia odpadów, brak lub niepełne rejestry wytwarzanych odpadów. 

Przedsię biorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Konin. Działalność  zakładu związana jest ze 
świadczeniem usług komunikacyjnych, naprawą  i diagnostyką  pojazdów. Na terenie zakładu powstają  odpa-
dy niebezpieczne (lampy fluorescencyjne, oleje smarowe, akumulatory, tłuszcze i mieszaniny olejów 
z oczyszczalni ścieków) oraz inne niż niebezpieczne (czyściwo zaolejone, zużyte opony, pojazdy wycofane 
z eksploatacji itp.). Kontrola wykazała nieprawidłowości. Użytkownikowi wydano zarządzenia pokontrolne, 
w których zobowią zano do usunięcia zaniedbań . Zakład powiadomił o wykonaniu zaleceń  pokontrolnych. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
Największymi potencjalnymi sprawcami nadzwyczajnych zagrożeń  na terenie powiatu są  zakłady: 

• ZE PAK (Elektrownia Pątnów i Konin), 
• Huta Aluminium Konin, 
• Stacja uzdatniania wody PWiK w Koninie. 

Istnieją  także inne jednostki, których istnienie może spowodować  nzś, np. stacje i magazyny paliw. Loka-
lizowane na terenie powiatu ziemskiego stacje paliw płynnych, które są  obiektami mogą cymi znaczą co od-
działywać  na środowisko są  systematycznie modernizowane i zabezpieczane zgodnie z najnowszymi 
i dostępnymi technologiami. Kontrolą  objęto m.in.: 
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Przedsię biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Konin, Zakład Produkcji Wody. Na terenie zakładu znajdu-
ją  się następujące materiały niebezpieczne: chlor gazowy w butlach, wodorotlenek sodowy w skruberze 
o stężeniu 14,5 %, wodorotlenek sodowy w postaci stałej oraz podchloryn sodu. Przeprowadzona kontrola 
nie wykazała nieprawidłowości. 

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. w Płocku, Baza magazynowa nr 72 w Koninie. Obecnie baza służy 
do przechowywania zapasów obowiązkowych (benzyna bezołowiowa Pb 95). Na terenie zakładu znajdują  
się 34 zbiorniki podziemne zalane Pb 95. Kontrola wykazała brak wykonywania obowiązkowych analiz wo-
dy i gruntu z piezometrów oraz emisji z kotłowni. Wydano zarządzenie pokontrolne nakazujące usunięcie 
zaniedbań . 

Zdarzenia o znamionach nzś 
W dniu 29.06.2001 roku w wyniku niewydolności technicznej urządzeń  do oczyszczania ścieków opado-

wych w Koniń skim Przedsiębiorstwie Drogowym nastąpił niekontrolowany wypływ substancji ropopochod-
nych do wód powierzchniowych. W wyniku prowadzonych działań  ratowniczych zebrano około 400 litrów 
substancji ropopochodnych, które przekazano do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie. Wydano zarzą -
dzenie pokontrolne, w którym zobowiązano zakład do usunięcia zaniedbań . Zakład udzielił informacji 
o wykonaniu zarzą dzenia i przedstawił wyniki badań  ścieków deszczowych po urzą dzeniach oczyszczają -
cych. Wyniki mieszczą  się w dopuszczalnym poziomie wskaźników. 
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Powiat ziemski Konin 
W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Koninie znajduje się 

169 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność  na terenie 
powiatu. W 2001 roku przeprowadzono kontrole w zakresie: 
§ gospodarki wodno-ściekowej  35, 
§ ochrony przed hałasem  2, 
§ ochrony powietrza  13, 
§ gospodarki odpadami  12, 
§ nzś  3, 
§ wypełniania przez inwestorów wymagań  ochrony środowiska – 23, 

w tym 9 odbiorów inwestycji. 
W 17 zakładach nie stwierdzono naruszeń  przepisów ani wystąpienia 

uchybień  w odniesieniu do wymogów ochrony środowiska; w pozostałych 
54 takie naruszenia stwierdzono. Najczęściej łamanie przepisów dotyczyło: 
§ nieuregulowanego stanu formalnoprawnego wysypisk, 
§ nieuregulowania gospodarki osadem nadmiernym, 

§ braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów (4 zakłady), 
§ zaniedbań  w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni ścieków (15 zakładów), 
§ niedostosowania stacji paliw do wymagań  określonych w Rozporzą dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

20.09.2000 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  bazy i stacje paliw płynnych, 
§ braku na stacjach paliw odpowiednich sorbentów do neutralizacji ropopochodnych oraz prób szczelności 

zbiorników podziemnych, 
§ braku pomiarów emisji zanieczyszczeń  na emitorach (zgodnie z posiadaną  decyzją  na emisję zanieczysz-

czeń  do powietrza). 
Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
§ przekroczenie norm akustycznych w środowisku, 
§ nieuiszczania należnych opłat za emisję zanieczyszczeń  do środowiska, 
§ wywożenie zaolejonego czyściwa na składowisko odpadów komunalnych. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalają ce 
kary łą czne 

Jednostka administra-
cyjna kontroli zarzą dzeń  

pokontrolnych 
decyzji wymierzają cych 

kary jednostkowe 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys.zł./ 

Grodziec 1 1 - - 1 0,550 
Golina 11 7 2 - 2 1,165 
Kazimierz Biskupi 6 4 2 - 5 10,429 
Kleczew 11 10 - - 1 3,961 
Kramsk 1 - - - - - 
Krzymów 4 2 1 - - - 
Rychwał 7 5 - - - - 
Rzgów 1 - - - 1 9,681 
Skulsk 1 1 1 - - - 
Sompolno 13 11 6 1 - - 
Stare Miasto 13 7 - 1 - - 
Ś lesin 9 5 5 2 5 12,320 
Wierzbinek 5 4 1 - - - 
Wilczyn 5 2 1 - - - 
Powiat ziemski Konin 88 59 19 4 15 38,106  

Gospodarka wodno-ściekowa 
Poniżej przedstawiono najistotniejsze spośród kontroli przeprowadzonych w roku 2001 w zakresie go-

spodarki wodno-ściekowej: 
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Zakład Gospodarki Komunalnej Ś lesin –  oczyszczalnia LANR II Licheń  Stary. Obiekt posiada pozwo-
lenie Starosty koniń skiego na eksploatację i odprowadzanie ścieków oczyszczonych w docelowej ilości 
700 m3/d do Kanału Grójeckiego. Oczyszczalnia wyposażona jest w punkt zlewny ścieków dowożonych. Na 
podstawie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zostało wydane zarządzenie pokontrolne, 
w którym nakazano usuną ć  stwierdzone usterki. Pierwsza kontrola wykazała naruszenie wymaganych wa-
runków wprowadzania ścieków do środowiska (wymierzono zakładowi karę), natomiast rekontrola nie wy-
kazała przekroczeń  parametrów określonych w decyzji. 

Gorzelnia Lubstów. Obiekt posiada decyzję Starosty koniń skiego na eksploatację istniejących urzą dzeń  
oczyszczających ścieki produkcyjne i zagospodarowanie wód pochłodniczych. Odbiornikiem oczyszczonych 
ścieków technologicznych jest przepływowe Jezioro Lubstowskie. Natomiast wody pochłodnicze powinny 
być  zagospodarowane w obiegu zamkniętym. Kontrola wykazała nieprawidłowości eksploatacyjne, za co na 
użytkownika nałożono mandat karny oraz wydano zarządzenie pokontrolne, w którym nakazano usuną ć  usterki. 

Urząd Gminy w Wilczynie –  oczyszczalnia w Komnatach. Obiekt posiada decyzję na odprowadzanie 
ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, dalej do Kanału Kuśnierz i do Jeziora Skulska Wieś 
w ilości 500 m3/d. W dniu kontroli UG nie miał ww. decyzji. Eksploatatorem oczyszczalni jest Zakład Usług 
Wodnych w Koninie. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości eksploatacyjne. Ś cieki oczyszczone 
nie dotrzymywały parametrów pozwolenia wodno-prawnego (zakładowi wymierzono karę). Wydano także 
zarządzenie pokontrolne, w którym nakazano usuną ć  usterki. 

Ochrona powietrza 
Spośród skontrolowanych w roku 2001 zakładów, w następują cych stwierdzono przekroczenia w stosun-

ku do dopuszczalnych warunków emisji zanieczyszczeń  wprowadzanych do powietrza: 
§ Gorzelnia Nieś wiastów, 
§ KWB Konin O/Kleczew, 
§ PDiM Konin Wytwórnia Mas Bitumicznych w Głodnie, 
§ Gorzelnia Lubstów, 
§ ZCB Honoratka, 
§ Gorzelnia Kryszkowice. 
Zakład Ceramiki Budowlanej - Wienerberger Honoratka. Zakład eksploatuje dwa piece tunelowe 
opalane mazutem o łą cznej mocy 6260 kW, suszarkę opalaną  gazem o mocy 1469 kW, oraz wytwornicę 
pary opalaną  gazem o mocy 1625 kW. Kontrola emisji stwierdziła przekroczenia emisji na piecu tunelowym 
nr 1 w wyniku czego zostały naliczone administracyjne kary pieniężne za przekroczenia. Następnie przekro-
czenie zostało zniwelowane co potwierdziły pomiary. 

Gospodarka odpadami 
W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono jedynie uchybienia formal-

noprawne: brak zezwoleń  na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, brak zgody organu gminy na miejsce 
oraz sposób czasowego gromadzenia odpadów, brak lub niepełne rejestry wytwarzanych odpadów. 

PHUW AUTO-SERWIS Myś libórz. Działalność  zakładu polega na wykonywaniu usług typu naprawa 
samochodów, mechaniczne remonty silników, mostów itp. oraz diagnostyki pojazdów. Strona formalno-
prawna działania obiektu uregulowana. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości były podstawą  do 
wydania zarządzenia pokontrolnego. Zakład udzielił informacji o wykonaniu zarządzenia. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
Na terenie tego powiatu jednostki, których istnienie może spowodować  nzś to stacje i magazyny paliw. 

Istniejące na terenie powiatu ziemskiego stacje paliw płynnych, które są  obiektami mogącymi znaczą co od-
działywać  na środowisko są  systematycznie modernizowane i zabezpieczane zgodnie z najnowszymi i do-
stępnymi technologiami. Przeprowadzono kontrolę m.in. w: Stacji paliw w miejscowoś ci Chlebowo gmina 
Wierzbinek. Stacja wybudowana w 1995 roku, posiada 6 zbiorników jednopłaszczowych w geomembranie z 
folii bez hermetyzacji. Gospodarka wodno-ściekowa: ścieki socjalne odprowadzane do szamba bezodpły-
wowego, wywożone przez Zakład Komunalny w Wierzbinku. Ś cieki opadowe – brak pozwolenia na roz-
sączkowanie w grunt. Gospodarka odpadami nieuregulowana. Wydano zarządzenie pokontrolne 
zobowiązujące do usunięcia zaniedbań . Zakład udzielił informacji o wykonaniu zarządzenia. 

Zdarzeń  o znamionach nzś nie zanotowano.
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Powiat kościań ski 

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

W 37 zakładach, spośród objętych kontrolą  w roku 2001, stwierdzono 
naruszenia przepisów oraz wystą pienia uchybień  w odniesieniu do wy-
mogów ochrony środowiska. Najczęściej łamanie przepisów dotyczyło: 
§ braku pomiarów ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do 

odbiornika, 
§ uchybień  w zakresie stanu technicznego urządzeń  oczyszczają cych, 
§ braku uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie emisji do 

powietrza, 
§ braku króć ców pomiarowych, 
§ prowadzenia niepełnej ewidencji bą dź prowadzenia niezgodnie 

z wymogami obowiązujących przepisów,  
§ wytwarzania i gospodarowania odpadami bez wymaganych zezwoleń  

i braku informacji o wytwarzanych odpadach, 
§ braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów odpadów i emitowa-

nych zanieczyszczeń , 
§ niewywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
§ nieprowadzenie książki eksploatacji oczyszczalni, 
§ brak pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, 
§ niewłaściwą  eksploatację urządzeń  ochrony powietrza, 
§ prowadzenie demontażu pojazdów w miejscu do tego nieprzeznaczonym i nieprzystosowanym, 
§ instalowanie zbiornika magazynowego na stacji paliw bez pozwolenia na budowę. 

Z terenu powiatu kościań skiego zgłoszono 3 interwencje w sprawie ucią żliwości w zakresie emisji do 
powietrza. Wszystkie dotyczyły małych zakładów, w których bądź nie ma urządzeń  ochrony powietrza, bądź 
brakuje osób odpowiedzialnych za prawidłową  eksploatację zainstalowanych urzą dzeń , 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba 
Decyzje ustalające kary 

łączne Jednostka                        
administracyjna kontroli 

decyzji wymie-
rzających kary 
jednostkowe 

mandatów 
karnych 

wniosków do organów 
administracji rzą dowej 

i samorzą dowej liczba kwota /tys. zł/ 
Miasto Kościan. 12 4 0 3 3 3,8 
Gmina Kościan 7 1 0  1 12,4 
Miasto i Gmina Czempiń  10 3 1  4 22,2 
Miasto i Gmina Krzywiń  8 3 0 1 1 0,9 
Miasto i Gmina Ś migiel 11 2 0  3 13,8 
Powiat Kościan 48 13 1 4 12 53,1 

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

gospodarki wodno-ściekowej:  
Przedsię biorstwo Produkcyjno-Handlowe NIMEX Export-Import w Starym Bojanowie Gorzelnia 

w Starym Bojanowie. Kontrola jednostki wykazała, że: zakład nie posiadał pozwolenia wodno-prawnego na 
pobór wody z ujęcia własnego oraz na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych. Nie prowadzono 
pomiarów ilości pobieranej wody na potrzeby gorzelni (brak sprawnych wodomierzy) oraz ilości ścieków 
odprowadzanych do odbiornika (brak przepływomierza). Osadnik pięciokomorowy nie był utrzymywany we 
właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowany, komory osadnika nie zostały gruntownie 
oczyszczone z osadu (w okresie kontroli czyszczono poszczególne komóry). Nie spełniono wymogów for-
malnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami oraz nie prowadzono ilościowej i jakościowej ewidencji 
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odpadów powstają cych w zakładzie. 
Przedsię biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-TECH sp. z o.o. w Piotrkowicach oczysz-

czalnia ś cieków. Spółka EKO-TECH eksploatuje oczyszczalnię w Piotrkowicach, przejętą  od Rolniczego 
Kombinatu Spółdzielczego w Czempiniu. Oczyszczalnia została przejęta w złym stanie technicznym i po-
mimo poniesienia przez spółkę nakładów jej stan techniczny nadal budzi zastrzeżenia. W trakcie kontroli 
stwierdzono: nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni. Nie prowadzono 
książki eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz pomiarów ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika. 
Zakład nie prowadził również ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 

Dom Pomocy Społecznej w Moś ciszkach. W trakcie kontroli stwierdzono: awarię pompy recyrkulacji 
osadu oraz związaną  z tym zmianę recyrkulacji wewnętrznej w układzie oczyszczania ścieków oraz brak 
instrukcji eksploatacji oczyszczalni. W zakładzie nie prowadzono również ilościowej i jakościowej ewiden-
cji odpadów. 

Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Czempiniu, oczyszczalnia ś cieków w Jarogniewicach. W trakcie 
kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie stanu technicznego oczyszczalni (części metalowe, elementy we-
wnętrznej konstrukcji kontenera KOS wymagały konserwacji). Brak pomiarów ilości ścieków odprowadza-
nych do odbiornika, nie prowadzono książki eksploatacji oczyszczalni ścieków. Brak ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów. Spółdzielnia nie spełniła wymogów formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami.  

Ochrona powietrza 
Poniżej wymieniono najważniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie 

ochrony powietrza:  
Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Koś cianie. Spółdzielnia posiada kotłownię główną  wyposażoną  

w dwa kotły parowe o wydajności parowej 2200 kg/h i trzy kotłownie wodne o mocy nie przekraczają cej 
50 kW każda. Pomiary emisji wykazały przekroczenia wielkości dopuszczalnych tlenku węgla ustalonej 
w decyzji Starosty. Uchybienia dotyczyły: nieprawidłowo prowadzonej ewidencji odpadów, stanu formalne-
go w zakresie emisji do powietrza oraz opłat za korzystanie ze środowiska. 

Koś ciańska Fabryka Mebli sp. z o.o. w Koś cianie. Spółka nie posiada źródeł ciepła. W zakładzie są  tylko 
źródła technologiczne zwią zane ściśle z działalnością  zakładu − emitory z komór lakierniczych i maszyn 
stolarskich. Pomiary emisji wykazały przekroczenie wielkości dopuszczalnych ustalonych w decyzji Staro-
sty. Uchybienia dotyczyły: stanu formalnego w zakresie emisji do powietrza oraz opłat za korzystanie ze 
środowiska. 

Cukrownia Koś cian S.A. Spółka po zrealizowaniu modernizacji oczyszczalni ścieków nie prowadziła 
istotnych inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną  środowiska. Przeprowadzone modernizacje w la-
tach 1999−2001 spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania pary na masę buraków z 32,4 % w roku 1999 
do 28,6 w roku 2001 (kontrole w trakcie kampanii). Uchybienia dotyczyły: opłat za korzystanie ze środowi-
ska oraz technicznych rozwią zań  punktów do pomiaru zanieczyszczeń . 

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

gospodarki odpadami:  
Zakład Utylizacyjny –  Lucyna Pierzchlewicz Tarnowo Stare. Zakład zajmuje się utylizacją  odpadów po-

ubojowych. Kontrolę przeprowadzono wspólnie ze służbami WSEE, dotyczyła postępowania z odpadami 
poubojowymi w związku z zagrożeniem BSE. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące uregu-
lowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami. 

RUSIECCY s.c. w Lesznie Zakład w Przysiece Polskiej. W zakładzie prowadzi się skup metali żelaznych 
i nieżelaznych oraz demontaż skasowanych pojazdów. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawi-
dłowości: brak uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami oraz brak pełnej 
ewidencji przyjmowanych oraz wytwarzanych odpadów. Również nie wyznaczono spełniają cego wszystkie 
wymogi miejsca demontażu skasowanych pojazdów. 

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

ochrony przed hałasem:  
Przedsię biorstwo Usługowo-Handlowe Trak w Racocie. Działalność  zakładu obejmuje produkcję tarci-

cy. Zakład zlokalizowany jest w strefie zabudowy jednorodzinnej. Źródłem hałasu jest piła pozioma do prze-
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cierania drewna, ręczna pilarka łań cuchowa oraz środki transportu wewnętrznego i dostawczego. Pomiary 
hałasu nie wykazały ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. 

TARTAK Bogdan Michalski w Racocie. Podmiot prowadzi działalność  w zakresie produkcji tarcicy 
i konstrukcji budowlanych z drewna. Źródłem hałasu są  maszyny tartaczne i stolarskie oraz cyklony instala-
cji odwiórowania. Źródła hałasu użytkowane są  w halach produkcyjnych, chronią cych w sposób wystarcza-
jący przed nadmierną  emisją  hałasu. Obiekty produkcyjne zlokalizowane w dużej odległości od budynków 
mieszkalnych, ekranowane dodatkowo budynkami magazynowymi zakładu. Pomiary kontrolne nie wykazały 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.  

Meblarska Spółdzielnia Pracy w Ś miglu. Zakład zajmuje się produkcją  mebli biurowych z płyt wiórowych. 
Obiekt zlokalizowany jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne. Działalność  prowadzona 
jest w halach produkcyjnych, skutecznie tłumią cych hałas maszyn stolarskich. Głównym źródłem hałasu są  
zewnętrzne cyklony instalacji odwiórowania. Cyklony ekranowane od terenów chronionych budynkami zakła-
du. Pomiary hałasu nie wykazały przekroczenia poziomu określonego w decyzji o dopuszczalnej emisji. 

M.A. Lupa w Czempiniu. W zakładzie wytwarza się beznapędowe urządzenia do transportu wewnętrzne-
go oraz urządzenia do załadunku (podesty ruchome, mostki przeładunkowe). Działalność  wykonywana jest 
w budynku produkcyjno-magazynowym. Źródłem hałasu są  procesy obróbki metalu: skrawanie, spawanie 
oraz sprężarka. Zakład posiada zabezpieczenie przed emisją  hałasu ze sprężarki. Pomiary hałasu nie wykaza-
ły ponadnormatywnej emisji do środowiska. Stwierdzono jednak nieprawidłowości w zakresie eksploatacji 
urzą dzeń  ochrony powietrza, za co ukarano właściciela mandatem karnym 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
Największymi potencjalnym sprawcami nadzwyczajnych zagrożeń  na terenie powiatu są  zakłady:  

§ DUVE GAZ Ltd. −  baza magazynowa propanu  w Koś cianie przy ul. Północnej,  
§ Zakład Produkcji Gazów Technicznych AGA GAZ sp. z o.o. w Koś cianie przy ul. Przemysłowej,  
§ Baza paliw płynnych firmy POLPETROL Sp.  z o.o. w Koś cianie przy ul. Gostyńskiej.  

Na liście potencjalnych sprawców nzś widnieje również Cukrownia Koś cian S.A. i baza paliw koncernu 
PKN ORLEN S.A. w Koś cianie. Należy podkreślić , iż baza paliw PKN ORLEN od prawie 2 lat nie działa, 
a od kilkunastu funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie, przede wszystkim jako punkt obrotu olejem 
napędowym. 

W zakresie nzś w 2001 roku kontrolowano przede wszystkim stacje paliw. Ł ącznie skontrolowano 5 sta-
cji paliw o bardzo zróżnicowanym standardzie celem weryfikacji ich pod względem możliwego wpływu na 
środowisko. Analiza przeprowadzonych kontroli wskazuje, iż standard techniczny stacji rośnie, co wynika 
przede wszystkim ze świadomości konieczności modernizacji obiektów celem przygotowania instalacji do 
wymogów jakim powinny odpowiadać  bazy i stacje paliw w roku 2005. Na 5 skontrolowanych zakładów, 
3 obiekty w ostatnich dwóch latach zostały gruntownie zmodernizowane, jeden obiekt jako nowopowstały 
nie wymaga modernizacji. Tylko jedna stacja odstawała pod względem standardów technicznych od pozosta-
łych skontrolowanych obiektów. 

Stacja paliw SHELL w Koś cianie. Nowoczesna, miejska stacja paliw z pełną  infrastrukturą  okołostacyjną , 
nie emituje oparów benzyn do środowiska, a wody opadowe wprowadzane do kanalizacji miejskiej są  uprzed-
nio podczyszczane w separatorze produktów ropopochodnych. Na stacji prowadzony jest stały monitoring 
szczelności zbiorników i jakości wód podziemnych na podstawie analizy jakości wód gruntowych w zabudo-
wanych na stacji piezometrach kontrolnych. Stan formalnoprawny obiektu w dniu kontroli był uregulowany. 
Eksploatacja obiektu nie budzi zastrzeżeń . Stan techniczny urządzeń  oceniono jako dobry. 

Stacja paliw Piotra Borowskiego w Ś miglu-Koszanowie. Obiekt jest nieustannie modernizowany. 
W 2001 roku oddano do użytku nowoczesną  myjnię samochodową  (dla pojazdów osobowych i ciężarowych) 
z pełnym zabezpieczeniem środowiska w postaci separatora produktów ropopochodnych i zamkniętym ukła-
dem obiegu wody wykorzystywanej do mycia pojazdów. Stan formalnoprawny w zakresie prawa ochrony 
środowiska jest w pełni uregulowany. Po oddaniu do użytku myjni samochodowej właściciel uzyskał 
w 2001 roku pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z myjni do wód po-
wierzchniowych i rozszerzył w posiadanej decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zakres wytwa-
rzanych odpadów o odpady z myjni. Stan techniczny stacji i sposób eksploatacji nie budzi zastrzeżeń . 

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

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Kaliszu znajdują  się 74 podmioty 
gospodarcze prowadzą ce działalność  na terenie powiatu. 

W 16 zakładach, spośród skontrolowanych w roku 2001, stwierdzono 
naruszenia przepisów oraz wystąpienia uchybień  w odniesieniu do wy-
mogów ochrony środowiska. Najczęściej łamanie przepisów dotyczyło: 
§ braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
§ braku uregulowanej strony formalnoprawnej gospodarki odpadami, 
§ braku zainstalowanych króćców pomiarowych. 
Ponadto w zakładach stwierdzono: 
§ przekroczenie norm akustycznych w środowisku, 
§ przekroczenie dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń  wprowa-

dzanych do powietrza, 
§ przekroczenia dopuszczalnych ładunków w odprowadzanych ściekach,  
§ niewywią zywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za emisję zanie-

czyszczeń  do środowiska. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalające kary 
łączne Jednostka                        

administracyjna kon-
troli 

decyzji wymierzają -
cych kary jednostkowe 

mandatów 
karnych 

zarządzeń  po-
kontrolnych liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina Kobylin 4 0 0 2 2 3,25 
Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. 10 4 1 5 7 97,63 
Miasto i Gmina Krotoszyn 10 9 1 4 10 50,26 
Gmina Rozdrażew 1 0 0 1 0 0,00 
Miasto Sulmierzyce 2 1 0 0 0 0,00 
Miasto i Gmina Zduny 2 0 0 0 1 11,55 
Powiat krotoszyń ski 29 14 2 12 20 162,69 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Poniżej przedstawiono najważniejsze kontrole spośród przeprowadzonych w roku 2001 w zakresie go-

spodarki wodno-ściekowej: 
MAHLE Krotoszyn S.A. w Krotoszynie. Przeprowadzona kontrola wykazała, że w zakładzie nie zainstalo-

wano urzą dzeń  oczyszczają cych ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do środowiska, do czego kontro-
lowane jednostka została zobowiązana decyzją  Starosty Krotoszyń skiego – pozwoleniem wodno-prawnym. 
Analiza pobranych prób ścieków wykazała naruszanie przez zakład wymagań  tegoż pozwolenia. Ponadto 
w trakcie kontroli stwierdzono brak zachowania strefy ochrony sanitarnej głębinowego ujęcia wody oraz 
pobór wody z przekroczeniem warunków pozwolenia wodno-prawnego, co stanowi wykroczenie, w związku 
z tym osobę odpowiedzialną  za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatem karnym. Ponadto wystą -
piono do Starosty Krotoszyń skiego z wnioskiem o egzekucję zobowią zań  pozwolenia wodno-prawnego. 

Miasto Sulmierzyce. Kontrola wykazała, że na terenie miasta istnieje kanalizacja deszczowa mająca swo-
je wyloty do rowów melioracyjnych. Odprowadzane są  nimi do środowiska również ścieki komunalne oraz 
przemysłowe. Analizy pobranych prób ścieków stanowiły podstawę do wymierzenia dobowych kar pienięż-
nych. Obecnie w trakcie budowy jest oczyszczalnia ścieków, na którą  trafiać  będą  ścieki komunalne 
i przemysłowe z terenu miasta. Rozruch oczyszczalni ma nastąpić  w pierwszym półroczu 2002.  

Ochrona powietrza 
Do najistotniejszych kontroli przeprowadzonych w roku 2001 w zakresie ochrony powietrza należą  kon-

trole w zakładach: 
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Krotoszynie. Zakład eksploatuje osiem węglowych kotłowni lo-

kalnych, jedną  gazową  oraz jedną  kotłownię rejonową , w której spalany jest węgiel kamienny. Przeprowa-
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dzone badania wielkości emisji zanieczyszczeń  do powietrza wykazały przekraczanie dopuszczalnych war-
tości emisji dwutlenku azotu dla jednego z kotłów stanowią cych wyposażenie Kotłowni Rejonowej. 
W związku ze stwierdzonym naruszaniem wymagań  ochrony środowiska kontrolowanej jednostce wymie-
rzono karę pieniężną . 

Zakłady Mię sne –  Czesław Jagła w Krotoszynie. Zakład posiada na terenie miasta Krotoszyna cztery 
obiekty: Rzeźnię, Przetwórnię, Bazę Transportu oraz Oddział Konserw. Działalność  obiektów związana jest 
z wprowadzaniem do powietrza zanieczyszczeń  pyłowo-gazowych. Przeprowadzone pomiary wielkości emi-
sji zanieczyszczeń  wykazały ponadnormatywną  emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla 
z kotła zlokalizowanego w kotłowni Oddziału Konserw. W zwią zku ze stwierdzonym naruszaniem wymagań  
ochrony środowiska kontrolowanej jednostce wymierzono karę pieniężną . 

Gospodarka odpadami 
W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono jedynie uchybienia formalno-

prawne: brak zezwoleń  na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, brak decyzji uzgadniających sposób postę-
powania z odpadami niebezpiecznymi, brak informacji o rodzajach wytwarzanych odpadów i sposobach 
postępowania z nimi, brak lub niepełne ewidencje wytwarzanych odpadów. Kierowników kontrolowanych 
jednostek zobowią zano w drodze zarządzeń  pokontrolnych do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Ochrona przed hałasem 
Poniżej omówiono najistotniejsze kontrole przeprowadzone w roku 2001 w zakresie ochrony przed hałasem: 
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Krotoszynie. Spośród eksploatowanych przez zakład kotłowni 

jedynie działalność  Kotłowni Rejonowej przy ul. 1-go Stycznia związana jest z emisją  hałasu do środowiska. 
Źródłem emisji są  urządzenia odpylające kotłów grzewczych. Emisja hałasu ograniczona jest dzięki zasto-
sowaniu ekranu akustycznego. Przeprowadzone pomiary wykazały niewielkie przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu emisji hałasu w nocy. 

Przedsię biorstwo Zbożowo-Młynarskie –  Wojciech Piekarski –  Koźmin Wielkopolski. Przeprowadzona kon-
trola wykazała, że emisja hałasu do środowiska przekracza dopuszczalne wartości określone w decyzji Starosty 
Krotoszyń skiego. Przekroczenia występują  zarówno w dzień  jak i w nocy i powodowane są  przez urządzenia 
młyna (głównie wentylatory wyciągowe). W związku ze stwierdzonym naruszaniem wymagań  ochrony środo-
wiska wszczęto postępowanie w sprawie wymierzenia kontrolowanej jednostce kary pieniężnej. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
Na terenie powiatu nie występują  zakłady mogące być  sprawcami nadzwyczajnego zagrożenia środowi-

ska. Jedynie eksploatowane stacje paliw mogą  stanowić  takie zagrożenie. Znajdują  się one jednak pod sta-
łym nadzorem WIOŚ . 

Zdarzenia o znamionach nzś 
W 2001 roku na terenie powiatu krotoszyń skiego nie wystąpiły zdarzenia mające znamiona nzś. 
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Powiat leszczyń ski grodzki 

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Lesznie znajduje się 209 podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność  na terenie powiatu. 

W 12 zakładach, wśród skontrolowanych w roku 2001, stwierdzono na-
ruszenia przepisów oraz wystą pienie uchybień  w odniesieniu do wymogów 
ochrony środowiska. Najczęściej łamanie przepisów dotyczyło: 
§ 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 niepełnej, niestosowania wymaganych przepi-

sami druków ewidencyjnych, 
§ niewywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze 

środowiska. 
Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
§ brak zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów, 
§ przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do 

środowiska. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalają ce 
kary łą czne Jednostka                        

administracyjna kontroli 
decyzji wymie-
rzających kary 
jednostkowe 

mandatów 
karnych 

wniosków do organów admi-
nistracji rzą dowej i samorzą -

dowej liczba kwota /tys. zł/ 

Powiat leszczyń ski 
– grodzki 24 6 1 2 8 198,8 

Ochrona powietrza 
Na terenie miasta Leszna przeprowadzono sześć  kontroli, które nie stwierdziły istotnych uchybień  z za-

kresu emisji do powietrza, oraz przekroczenia wielkości dopuszczalnych. 

Gospodarka odpadami 
Najważniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie gospodarki odpadami: 
SPINKO Sp. z o.o. w Lesznie. Spółka zajmuje się produkcją  elementów dla przemysłu motoryzacyjnego 

i budownictwa. Na terenie zakładu znajduje się poletko osadcze służą ce do gromadzenia i magazynowania 
odpadów pogalwanicznych, przy którym zainstalowano 3 piezometry, gdzie prowadzony jest systematyczny 
monitoring jakości wód podziemnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie go-
spodarowania odpadami oraz emisji zanieczyszczeń  do powietrza. Zakład posiada uregulowany stan formal-
noprawny w każdym z komponentów środowiska. 

PU-P GALWANOTECHNIKA s.c. M. Przybylski, A. Kmiecik w Lesznie. Zakład prowadzi usługi w za-
kresie pokrywania detali stalowych różnego rodzaju ochronnymi i ozdobnymi powłokami galwanicznymi 
(cynkowanie i cynowanie). Przeprowadzona kontrola wykazała zgodne z posiadaną  decyzją  postępowanie 
z odpadami pogalwanicznymi. Odpady gromadzone są  na poletku osadowym (dwudzielny, zadaszony i za-
bezpieczony siatką  zbiornik betonowy). Po osuszeniu osady przekazywane są  jednostce specjalistycznej do 
utylizacji. 

Ochrona przed hałasem 
Najistotniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie ochrony przed hałasem:  
Krawiecka Spółdzielnia Pracy Leszczynianka w Lesznie. Zakład funkcjonuje w zwartej zabudowie wie-

lorodzinnej. Źródłem hałasu są  maszyny krawieckie, których hałas poprzez otwory okienne przenika do śro-
dowiska, obejmują c swym zasięgiem są siednie budynki mieszkalne. Działalność  jest prowadzona głównie 
w porze dziennej i sporadycznie w porze nocnej. Taka działalność  w połączeniu z lokalizacją  obiektu 
i brakiem urządzeń  ochronnych stwarza uciążliwość  akustyczną  dla mieszkań ców, zwłaszcza w porze noc-
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nej. Pomiary kontrolne wykazały przekroczenie norm akustycznych w środowisku. WIOŚ  wystą pił do staro-
sty o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Pomimo wydania decyzji, zakład nie poinformo-
wał o podjętych działaniach w celu wyeliminowania uciążliwości. 

Zakład Mechaniczny Spółdzielnia Pracy w Lesznie. W zakładzie wytwarzane są  meble biurowe, gastro-
nomiczne i hotelowe z materiałów drewnopodobnych i metalu. Obiekt funkcjonuje w bezpośrednim są siedz-
twie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Źródłem hałasu są  maszyny stolarskie. Badania poziomu 
hałasu przenikającego do środowiska nie wykazały przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego 
w decyzji. 

Hurtownia Artykułów Spożywczych Lesznie. Działalność  obiektu jest prowadzona w zaadaptowanym 
budynku gospodarczym, usytuowanym na jednorodzinnej działce mieszkaniowej. Źródło hałasu stanowi 
agregat chłodniczy, emitujący hałas bezpośrednio na są siedni budynek mieszkalny. Pomiary poziomu emisji 
hałasu wykazały przekroczenie poziomu dopuszczalnego w środowisku. WIOŚ  wystąpił do starosty o wyda-
nie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Podmiot wobec nałożenia przez starostę obowiązku złożenia 
wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, zlikwidował źródło hałasu. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
W 2001 roku przeprowadzono 3 kontrole na stacjach paliw oraz kontrolę w sklepie ze środkami ochrony 

roślin. 
Oceniając stan techniczny urządzeń  na stacjach paliw i przygotowanie właścicieli kontrolowanych obiek-

tów do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia awarią  połą czoną  z negatywnymi skutkami dla 
środowiska, stwierdzono że: 

Stacje paliw PKN ORLEN S.A. Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Poznaniu - stacja paliw 
w Lesznie przy ul. A. Mickiewicza oraz stacja paliw firmy ZAMETEX Leszno ul. Dekana. Obiekty posiada-
ją  wyposażenie techniczne dalekie od obecnie przyjętych standardów dla tego typu obiektów. Należy jednak 
podkreślić , iż w II połowie ubiegłego roku stacje zostały poddane modernizacji co podniesie ich standard 
i bezpieczeń stwo również pod ką tem zabezpieczenia środowiska przed ewentualnym wpływem związków 
ropopochodnych na środowisko; 

MARIA Sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wlkp. sklep firmowy ze ś rodkami ochrony roś lin. Ilości środków 
sprzedawanych przez sklep są  niewielkie, a ilości zgromadzone w magazynach to niezbędne zapasy handlo-
we do bieżącej działalności detalicznej. Ogólny postęp celem spełnienia wymogów konsumenckich spowo-
dował, że podniosła się bardzo jakość  opakowań  środków (szczelność , wytrzymałość  na przypadkowe 
mechaniczne uszkodzenie), natomiast postęp naukowy zmniejszył również szkodliwość  oddziaływania środ-
ków na zdrowie i życie ludzkie. 

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