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Powiat leszczyń ski ziemski 

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Lesznie znajduje się 281 podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność  na terenie powiatu. 

W 20 zakładach, spośród skontrolowanych w roku 2001, stwierdzono 
naruszenia przepisów oraz wystą pienie uchybień  w odniesieniu do wy-
mogów 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 niepełnej ewidencji, niestosowania wymaganych przepi-

sami druków, 
Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
§ nieuporządkowaną  gospodarkę ściekową , 
§ uchybienia w zakresie stanu technicznego oczyszczalni, 
§ niedostosowanie zakładowej stacji paliw do obowiązujących przepisów, 
§ postępowanie z odpadami niezgodne z przekazaną  informacją  

o wytwarzanych odpadach, 
§ przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikają cego do środowiska, 
§ złą  eksploatację urzą dzeń  podczyszczających ścieki ze stacji paliw, 
§ brak pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalające kary 
łączne Jednostka                    

administracyjna kontroli 
decyzji wymie-
rzających kary 
jednostkowe 

mandatów 
karnych 

wniosków do organów 
administracji rządowej 

i samorządowej liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina Osieczna 12 2 0 1 1 3,0 
Miasto i Gmina Rydzyna 3 0 0 0 1 10,3 
Gmina Lipno 4 3 1 1 2 4,6 
Gmina Krzemieniewo 2 0 0 0 3 25,8 
Gmina Ś więciechowa 3 1 0 0 2 0,6 
Gmina Wijewo 1 0 0 0 0 0 
Gmina Włoszakowice 4 1 0 0 3 6,1 
Powiat leszczyń ski ziemski 29 7 1 2 12 50,5 

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

gospodarki wodno-ściekowej: 
Gminny Zakład Komunalny we Włoszakowicach oczyszczalnia komunalna „Boszkowo” w Grotnikach. 

W roku 2001 Zakład Komunalny uzyskał pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków i eksploata-
cję urzą dzeń  podczyszczających. Kontrola wykazała przekroczenie wartości dopuszczalnych w ściekach 
odprowadzanych do odbiornika dla większości wskaźników zanieczyszczenia. Przekroczenia wynikają  ze 
zbyt dużej ilości ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych, szczególnie w okresie letnim 
(wzmożony okres dowozu ścieków z miejscowości turystycznej Boszkowo). Zakład komunalny, aby zwięk-
szyć  ilość  ścieków „świeżych” prowadzi na terenie gminy systematyczną  rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

Gmina Osieczna – miejscowości Wojnowice oraz Grodzisko. W trakcie kontroli interwencyjnej przepro-
wadzonej w tych miejscowościach stwierdzono odprowadzanie ścieków wylotami kanalizacji deszczowej − 
w Wojnowicach do rowu opaskowego przy Jeziorze Wojnowickim oraz w Grodzisku do Jeziora Grodziskiego. 

Gospodarstwo Role Skarbu Pań stwa w Starym Bojanowie − oczyszczalnia Garzyn. Przeprowadzona 
kontrola wykazała poważne uchybienia w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni. Nie pro-
wadzono również ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz nie spełniono wymogów formalnopraw-
nych w zakresie gospodarki odpadami. 
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Ochrona powietrza 
Na terenie powiatu ziemskiego przeprowadzono 12 kontroli, w wyniku których na jeden zakład nałożono 

karę za przekraczanie wielkości dopuszczalnych, w jednym przypadku wydano decyzję o wstrzymaniu dzia-
łalności, są  to: 
§ kara za przekraczanie wielkości dopuszczalnych z procesów laminowania –  PPHU Astromal Wilkowice, 
§ decyzja o wstrzymaniu działalności − Producent Styropianu Genderka Lipno. Zakład eksploatował ko-

cioł parowy z rusztem stałym. Kocioł ten był źródłem emisji zarówno CO, jak i ucią żliwej dla są siednich 
mieszkań ców sadzy. Po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości prawnych oddziaływania na zakład 
w celu zmniejszenia jego ucią żliwości podjęto decyzję o wstrzymaniu działalności. Na wniosek zaintere-
sowanego, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska zobowiązano go do 
usunięcia zaniedbań  w terminie do koń ca stycznia 2002. 
Gospodarka odpadami 
Poniżej wymieniono najistotniejsze zakłady, w których w roku 2001 przeprowadzono kontrole w zakresie 

gospodarki odpadami:  
PPUH „FOLAR” Sp. z o.o. Rojęczyn. Zakład zajmuje się przerobem odpadów z folii polietylenowej –  

produkcja rękawów i taśm foliowych. Rzeczywiste gospodarowanie odpadami (przyjętymi do przerobu oraz 
wytworzonymi w trakcie prowadzonej działalności) jest zgodne z zasadami ochrony środowiska, jednak 
odbywa się bez uregulowań  formalnoprawnych w tym zakresie. 

Oczyszczalnia w Henrykowie dla miasta Leszna. Kontrolę przeprowadzono w związku z interwencją  do-
tyczącą  zagospodarowania osadów ściekowych. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, iż fak-
tyczny sposób postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi nie jest zgodny z informacją  przekazaną  
do Prezydenta miasta Leszna –  stanowią cą  uregulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowa-
nia odpadami. Niezgodności dotyczyły ostatecznego miejsca złożenia osadów, które było inne niż wskazane 
w informacji. Usługę transportu zlecono firmie nie posiadającej stosownych zezwoleń  na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie transportu odpadów.  

Ochrona przed hałasem 
Najbardziej uciążliwym dla środowiska zakładem, w którym w roku 2001 przeprowadzono kontrolę 

w zakresie ochrony przed hałasem było Przedsiębiorstwo KANDAL w Lipnie. Zakład prowadzi działalność  
w zakresie produkcji stelaży meblowych. Głównym źródłem hałasu jest wolnostoją cy wentylator, pracujący 
bez zabezpieczeń  akustycznych. Działalność  jest prowadzona przez całą  dobę. Taka działalność  połączona 
z usytuowaniem zakładu w strefie zabudowy jednorodzinnej, stwarza uciążliwość  akustyczną  dla mieszkań -
ców. WIOŚ  w wyniku kontroli wymierzył dobową  karę. Po wymierzeniu kary zakład zaprzestał produkcji 
w Lipnie i przeniósł działalność  na teren innego województwa. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
W 2001 roku skontrolowano stacje paliw GS „SCh” w Osiecznej, „Hapin” w Kłodzie i „Jespol” w Lip-

ni) oraz HIPSZ Sp. z o.o. w Rydzynie −  zakład przetwó rstwa owocowo-warzywnego.  
Oceniając stan techniczny urządzeń  na skontrolowanych stacjach paliw i przygotowanie właścicieli kon-

trolowanych obiektów do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia awarią  połą czoną  z negatyw-
nymi skutkami dla środowiska, należy stwierdzić  że: 
§ wyposażenie techniczne wszystkich skontrolowanych stacji paliw jest dobre, stacje zostały gruntownie 

zmodernizowane, a stacja benzynowa w Lipnie zbudowana od podstaw w ostatnim czasie, 
§ właściciele obiektów znają  podstawowe zasady reagowania w sytuacjach skrajnych, a pracownicy stosują  

się do wewnętrznych instrukcji na wypadek potencjalnej awarii, 
§ na stacjach paliw prowadzone są  regularnie (raz w roku) badania na obecność  ropopochodnych − próby 

wody pobierane są  z piezometrów zabudowanych na terenie obiektów. 
Stacja paliw w Lipnie JESPOL Henryk Jessa z/s w Ś więciechowie. Celem weryfikacji, na etapie procesu 

inwestycyjnego sprawdzono sprawność  urządzeń  podczyszczających ścieki − wody opadowe − z terenu sta-
cji na obecność  ropopochodnych. Wyniki badań  wskazują , że urzą dzenia zostały zamontowane prawidłowo 
i działają  bez zarzutu. Kontrola sprawdzająca po oddaniu stacji do użytku, z ponownym poborem prób wody 
z lokalnej sieci deszczowej na terenie stacji, wykazała nieprawidłowości w eksploatacji urzą dzeń  podczysz-
czających, stwierdzono ponadnormatywne stężenia zawiesin. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


RAPORT O STANIE Ś RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2001 295

HAPIN Jó zef Cieślik stacja paliw w Kłodzie. Obiekt od 1995 roku systematycznie modernizowany. Sta-
cja benzynowa począ tkowo o standardzie typowym dla stacji z połowy lat 70-tych. W cią gu ostatnich 6 lat 
stacja uległa gruntownemu przeobrażeniu, stając się obiektem nowoczesnym, odpowiadają cym wszystkim 
wymogom technicznym, które mają  spełniać  stacje benzynowe w Polsce od 2005 roku. W 2001 roku zakoń -
czono na stacji prace przy lam−inowaniu zbiorników na paliwa. 

HIPSZ spó łka z o.o. w Rydzynie. Instalacja chłodnicza amoniakalna, zainstalowana w II połowie lat 70-tych, 
została oceniona jako bezpieczna, liczne modernizacje w ostatnim czasie sprawiają , że przy zachowaniu wszel-
kich wymogów bezpieczeń stwa nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

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

W ewidencji WIOŚ  w Poznaniu znajduje się 85 podmiotów gospodar-
czych prowadzących działalność  na terenie powiatu. W roku 2001 prze-
prowadzono 8 kontroli w zakresie:  
§ gospodarki wodno-ściekowej 4, 
§ gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi 1, 
§ nzś 2, 
§ inne (koncesje, efekty ekologiczne, rozliczenia kar) 1. 

W skontrolowanych zakładach łamanie przepisów dotyczyło najczęściej: 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie poboru wody, 
§ niezgodnego z przepisami prowadzenia gospodarki odpadami, 
§ braku zabezpieczenia gleby przed zanieczyszczeniem ropopochodnymi, 
§ braku ewidencji jakościowej i ilościowej wytwarzanych odpadów, 
§ braku przeprowadzania pomiarów emisji zanieczyszczeń  do powietrza 

zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym decyzją  administracyjną , 
§ niewywią zywania 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 Chrzypsko Wielkie 1 - - - - 
Gmina Kwilcz 1 - - - - 
Gmina i Miasto Międzychód 5 - - - - 
Gmina i Miasto Sieraków 1 - - 1 2,37 
Powiat międzychodzki 8 - - 1 2,37 

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

gospodarki wodno-ściekowej: 
Oczyszczalnia ściekó w w miejscowości Chrzypsko Wielkie. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 

eksploatowana jest przez Komunalny Zakład Budżetowy w Chrzypsku Wielkim. Przyjmuje wyłącznie do-
wożone ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw domowych, ośrodków wypoczynkowych, domów letnisko-
wych położonych na terenie gminy Chrzypsko Wielkie. Oczyszczone ścieki odprowadzane są  do rzeki 
Oszczynicy. Występowały przekroczenia warunków pozwolenia wodno-prawnego. Kar nie naliczono ze 
względu na nieścisłości prawne (IV kwartał 2001 roku). 

Oczyszczalnia ściekó w w Międzychodzie. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna należy do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie. Ilość  odprowadzanych ścieków oczyszczonych 
do rzeki Warty wynosi średnio 2795 m3/dobę. Podczas kontroli nie stwierdzono przekroczeń  dopuszczalnych 
warunków odprowadzania ścieków. Decyzja na odprowadzanie ścieków ważna do 31.12.2004 roku. 

Oczyszczalnia ściekó w w miejscowości Lubosz. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (reaktor biolo-
giczny ELA G-M) eksploatowany jest przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Ilość  ście-
ków oczyszczonych odprowadzana do Strugi Mianki wynosi średnio 70 m3/dobę. Podczas kontroli 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych warunków odprowadzania ścieków w zakresie azotu ogólnego. 
Pociągnęło to za sobą  naliczenie kary dobowej za nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego. 
Ważność  decyzji na odprowadzanie ścieków − 31.12.2002 roku. 

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska  
W ramach prewencji w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń  środowiska w roku 2001 skontrolowano: 
P.H.P.N. PETROMAX s.c. w Międzychodzie. Przedsiębiorstwo zajmuje się magazynowaniem 

i dystrybucją  hurtową  paliw. Po modernizacji przeprowadzonej w latach 1999−2001 w głównych źródłach 
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zagrożenia zabezpieczono grunt oraz wody podziemne przed możliwością  zanieczyszczenia substancjami 
ropopochodnymi. W dalszym etapie prowadzonej modernizacji przewiduje się instalację monitoringu śro-
dowiska gruntowo-wodnego pozwalającą  na stałą  jego kontrolę na terenie bazy. Teren zakładu uzbrojono 
w sieć  kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez separator. Prace przeprowadzone 
w ramach modernizacji w znacznym stopniu usprawniły system zabezpieczają cy środowisko przed zanie-
czyszczeniem substancjami ropopochodnymi w razie wystą pienia awarii połą czonej z znacznym wyciekiem 
ropopochodnych w miejscach ich magazynowania oraz liniach przesyłowych. System zbiorników magazy-
nowych paliw oraz ich dystrybucji wyposażony jest w instalację do odsysania oparów w trakcie przepom-
powywania paliwa do zbiorników oraz napełniania autocystern. 

Baza PKN Orlen w Mię dzychodzie. Przedsiębiorstwo zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją  hurto-
wą  paliw, zlokalizowane jest na terenie miejscowości Bielsko, otoczone lasami. W zakładzie brak pełnego 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska produktami ropopochodnymi w razie rozszczelnienia 
w systemach magazynowania i dystrybucji paliw. Systematycznie prowadzi się prace modernizacyjne zwią -
zane z rozbudową  instalacji zabezpieczających środowisko w razie awarii. 
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Powiat nowotomyski 

W ewidencji WIOŚ  w Poznaniu znajdują  się 92 podmioty gospodar-
cze prowadzące działalność  na terenie powiatu. W roku 2001 przeprowa-
dzono 27 kontroli w zakresie: 
§ gospodarki wodno-ściekowej  10, 
§ ochrony powietrza  4, 
§ gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi  9, 
§ ochrony przed hałasem  2, 
§ nzś  1, 
§ inne (koncesje, efekty ekologiczne, rozliczenia kar)  1. 

W skontrolowanych zakładach łamanie przepisów dotyczyło najczęściej: 
§ odprowadzania ścieków niezgodnie z wartościami określonymi 

w pozwoleniu wodnoprawnym, 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie odprowa-

dzania 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 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
§ braku pomiarów emisji zanieczyszczeń  emitowanych do powietrza zgodnie z decyzją  administracyjną , 
§ przekraczania norm hałasu emitowanego do środowiska, 
§ braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie ochrony przed hałasem, 
§ braku ewidencji jakościowej i ilościowej wytwarzanych odpadów, 
§ niewywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalają ce kary łączne Jednostka                                               
administracyjna kontroli decyzji wymierzających 

kary jednostkowe 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Gmina Kuślin 2 1 - - - 
Gmina i Miasto Lwówek 2 1 - - - 
Gmina Miedzichowo 1 - - - - 
Gmina i Miasto Nowy Tomyśl 9 2 - - - 
Gmina i Miasto Opalenica 7 4 1 2 8,19 
Gmina i Miasto Zbą szyń  6 4 - 4 37,94 
Powiat nowotomyski 27 12 1 6 46,13 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Wśród skontrolowanych zakładów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do najistotniejszych należały: 
Oczyszczalnia ściekó w w Nowym Tomyślu. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna należąca do Przedsię-

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Ilość  ścieków oczyszczonych odprowadzana 
do rzeki Szarki wynosi średnio 3950 m3/dobę. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków ważne 
do 31.12.2015. Podczas kontroli stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych warunków odprowadzania ście-
ków w zakresie zawiesiny ogólnej. Naliczono karę dobową  za nieprzestrzeganie warunków pozwolenia 
wodnoprawnego. 

Oczyszczalnia ściekó w w Bukowcu. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (metoda osadu czynne-
go).eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Wodocią gów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu. Ś cieki oczysz-
czone w ilości średnio 141 m3/d odprowadzane są  do rowu, będącego dopływem rzeki Kościółek. Zakład nie 
przekracza dopuszczalnej ilości i jakości ścieków, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia 
pracuje poprawnie. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL sp z o.o. w Opalenicy, oczysz-
czalnia ściekó w w Troszczynie. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK 
2 × WS 400 o przepustowości 840 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Mogilnica Za-
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chodnia. Kontrolny pobór ścieków w roku 2001 wykazał przekroczenie dopuszczalnych wielkości stężeń  
zanieczyszczeń  (zwią zków biogennnych) określonych w obowiązują cym pozwoleniu wodnoprawnym. 
W związku z tym wymierzono dobową  karę pieniężną . Oczyszczalnia nie jest w pełni wykorzystana. Eks-
ploatowany jest tylko jeden ciąg technologiczny ze względu na małą  ilość  dopływających ścieków 
(w roku 2000 − 272 m3/d, w tym 52,8 m3/d ścieków dowożonych). W celu poprawy jakości ścieków oczysz-
czonych PGKiM „KOMOPAL” przystąpiło do modernizacji oczyszczalni. Rozruch technologiczny zmoder-
nizowanej oczyszczalni przewiduje się zakoń czyć  we wrześniu 2002 roku. 

Ochrona powietrza 
Poniżej przedstawiono najważniejsze zakłady skontrolowane w roku 2001 w zakresie ochrony powietrza: 
Zakład Mechaniczny WIKOMA Grzegorz Wó jcik Zbąszyń . Zakład mechaniczny zajmuje się projekto-

waniem i produkcją  linii technologicznych w przemyśle drzewnym i meblarskim, maszyn do drewna i ob-
róbki wikliny. Obecnie trwa rozbudowa zakładu. Ź ródła emisji występujące na terenie zakładu to: komora 
spawalnicza metali w osłonie CO2, kocioł z rusztem stałym o mocy 40 kW i 3 kotły gazowe po 32 kW. Pro-
jektowane jest nowe źródło emisji: kabina lakiernicza. Zobowiązano zakład do uzyskania zezwolenia na 
wprowadzanie zanieczyszczeń  do powietrza. 

Gospodarka odpadami 
Poniżej wymieniono najistotniejsze zakłady, które skontrolowano w zakresie gospodarki odpadami: 
ARGENTCHEM Opalenica,Troszczyń  42 Sławomir Krysztofiak. Na terenie zakładu prowadzona jest dzia-

łalność  gospodarcza polegają ca na odzysku srebra z odczynników fotograficznych. Odzysk srebra odbywa się na 
drodze elektrolizy. W trakcie kontroli stwierdzono brak uregulowań  formalnoprawnych dotyczących gospodarki 
odpadami oraz brak pozwolenia na usuwanie, transport i wykorzystanie odpadów niebezpiecznych. W próbkach 
gleby pobranych w obrębie zakładu, stwierdzono znaczne przekroczenia stężeń  metali ciężkich. Nasuwa to podej-
rzenie, że osady poneutralizacyjne są  składowane do gruntu. Wydano zarzą dzenia pokontrolne i w związku 
z zanieczyszczeniem gleby w obrębie zakładu, sprawę przekazano do prokuratury. 

Gmina Opalenica - wysypisko komunalne w miejscowości Jastrzębniki. Wysypisko istnieje od począ tku 
lat 80-tych, jest obiektem nielegalnym. Nie posiada żadnych uregulowań  formalnoprawnych. Powierzchnia 
wysypiska wynosi około 3,0 ha, eksploatuje się 1,5 ha powierzchni. Obecny sposób zagospodarowania wy-
sypiska nie spełnia wymogów ochrony środowiska. Gmina przystąpiła do porozumienia z gminami ościen-
nymi dotyczącego wspólnego rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi. W chwili oddania do 
eksploatacji międzygminnego zakładu unieszkodliwiania odpadów wysypisko w Jastrzębnikach zostanie 
zrekultywowane. UMiG w Opalenicy zobowiązał się do określenia terminu zamknięcia składowiska po 
opracowaniu dokumentacji rekultywacji. 

Ochrona przed hałasem 
Na terenie powiatu z zakresie ochrony przed hałasem przeprowadzono kontrole w zakładzie ATLAS Me-

ble Kuchenne Sp. jawna w Nowym Tomyślu. W przedsiębiorstwie prowadzona jest produkcja mebli ku-
chennych. Głównym źródłem emisji hałasu do środowiska jest praca: lakierni, przyrzynalni, instalacji 
odwiórowywania hal produkcyjnych, operacja opróżniania zbiorników na wióry przy cyklonach instalacji 
odwiórowywania oraz wywóz wiórów przy pomocy wózków widłowych. Zakład posiada decyzję Starosty 
Nowotomyskiego określają cą  dopuszczalny poziom hałasu. Pomiary kontrolne hałasu wykazały ponadnor-
matywnej emisji hałasu do środowiska. W związku z powyższym zostało wydane zarzą dzenie pokontrolne 
zobowiązujące właściciela do podjęcia działań  zmierzających do ograniczenia emitowanego hałasu. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
W ramach prewencji w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń  środowiska w roku 2001 skontrolowano Sta-

cję  Paliw PREEM Polska w miejscowości Wojnowice. Stacja zlokalizowana jest przy trasie Buk-Opalenica, 
w odległości około 500 m od rzeki Mogilnicy. Ze względu na wysoki na tym terenie poziom wód grunto-
wych (~ 1 m), w razie znacznego wycieku ropopochodnych w wyniku awarii na terenie stacji istnieje zagro-
żenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Paliwa magazynuje się w zbiornikach 
podziemnych jednopłaszczowych. Teren stacji jest uzbrojony w sieć  kanalizacji deszczowej. Wody opadowe 
po przejściu przez separator oleju rozsą czane są  w grunt poprzez zbiorczą  studnie rozsą czają cą . 

Zdarzeń  o znamionach nzś nie zanotowano 
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Powiat obornicki 

W ewidencji Delegatury WIOŚ  w Pile znajduje się 116 podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność  na terenie powiatu. Wśród 
zakładów skontrolowanych w roku 2001, w 43 stwierdzono naruszenia 
przepisów z zakresu ochrony środowiska. Najczęściej naruszanie przepi-
sów 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 stwierdzano: 

§ przekraczanie norm akustycznych w środowisku, 
§ niewywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, 
§ przekraczanie wartości dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza, 
§ przekraczanie warunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniach wodno-prawnych. 

Zestawienie liczbowe działań  kontrolnych w roku 2001 na terenie powiatu 

Liczba Decyzje ustalające kary 
(ostateczne) Jednostka                                               

administracyjna kontroli 
decyzji wymierzają -
cych kary jednostko-

we (ostateczne) 

mandatów 
karnych 

wniosków do 
kolegium ds. 
wykroczeń  liczba kwota (tys. zł) 

Miasto i Gmina Oborniki 25 10 2 2 11 126,9 
Miasto i Gmina Rogoźno 18 6 3 - 6 55,9 
Gmina Ryczywół 5 1 - 1 1 0,6 
Powiat obornicki 48 17 5 3 18 183,4 

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

uchybienia i przekroczenia obowią zujących warunków ochrony środowiska stwierdzono w: 
AQUABELLIS Spó łka z o.o. w Rogoźnie Wielkopolskim, oczyszczalnia w Rogoźnie. Na oczyszczalnię, 

grawitacyjną  kanalizacją  ściekową , kierowane są  ścieki z części miasta Rogoźna. Obiekt posiada punkt 
przyjmowania ścieków dowożonych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z gminy Rogoźno. Na 
oczyszczalnię trafia około 557,4 m3/d ścieków (maksymalna przepustowość  1800,0 m3/d). Odbiornikiem 
ścieków jest rzeka Wełna. Stwierdzono, że stan techniczny i eksploatacja urzą dzeń  zabezpieczających wody 
przed zanieczyszczeniem jest niedostateczny. Parametry ścieków odprowadzanych do odbiornika naruszają  
warunki pozwolenia wodno-prawnego. W wyniku kontroli jednostce wymierzono karę pieniężną  dobową  za 
wprowadzanie ścieków do wody z naruszeniem warunków pozwolenia wodno-prawnego. 

Okręgowa Spó łdzielnia Mleczarska w Obornikach Wielkopolskich. Jednostka nie posiada oczyszczalni 
ścieków. Spółdzielnia odprowadza około 68,4 m3/d nieoczyszczonych ścieków przemysłowych bezpośrednio 
do rzeki Wełny. Jednostka nie ma decyzji udzielającej pozwolenia wodno-prawnego W wyniku kontroli 
zakładowi wymierzono karę pieniężną  dobową  za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych bez 
pozwolenia. 

Ochrona powietrza 
Spośród skontrolowanych w roku 2001 zakładów, poniżej zostały wymienione te, w których stwierdzono 

przekroczenia w stosunku do dopuszczalnych warunków emisji zanieczyszczeń  wprowadzanych do powietrza:  
METALPLAST-OBORNIKI-HOLDING Sp. z o.o. w Obornikach. Przeprowadzona kontrola wykazała, 

że jednostka nie dotrzymuje wartości dopuszczalnych, co do tlenku węgla wprowadzanego do powietrza 
podczas eksploatacji kotłowni zakładowej. Specyficznym źródłem emisji jest proces odtłuszczania 
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i trawienia, a następnie cynkowania. Proces ten stanowi źródło emisji zanieczyszczeń  gazowych do powie-
trza m.in.: chlorowodoru, izocyjanianów, cynku, węglowodorów alifatycznych. Ponadto w zakładzie prowa-
dzony jest proces nakładania powłok malarskich, który jest źródłem wprowadzania do powietrza 
zanieczyszczeń  gazowych m.in. toluenu, styrenu, acetonu, benzenu, ksylenu, octanu butylu i etylu itp. 

Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. MEBLE OBORNIKI w Obornikach, Zak ład w Słonawach. Na tere-
nie zakładu znajdują  się źródła emisji zanieczyszczeń  powstających w wyniku procesu energetycznego spa-
lania paliw w kotłowni wyposażonej w kocioł wodny o mocy 2 MW oraz z procesu mechanicznej obróbki 
drewna. Podczas kontroli stwierdzono, że zakład nie dotrzymuje warunków decyzji o dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń , w zakresie tlenku węgla wprowadzanego do powietrza z kotłowni zakładowej. 

Okręgowa Spó łdzielnia Mleczarska w Obornikach. Jednostka użytkuje dwie kotłownie: kotłownię 
grzewczo-technologiczną  wyposażoną  w kocioł parowy o mocy 697 kW, opalany węglem kamiennym oraz 
kotłownię grzewczą  wyposażoną  w kocioł wodny o mocy 81 kW, opalany węglem kamiennym. Podczas 
kontroli stwierdzono, że jednostka nie dotrzymuje standardów emisyjnych w zakresie dwutlenku azotu 
wprowadzanego do powietrza z kotłowni technologicznej. 

KONSTAL Sp. z o.o. w Rogoźnie. Na terenie zakładu prowadzony jest proces malowania hydrodyna-
micznego, w wyniku którego wprowadzane są  do powietrza m.in. substancje zanieczyszczają ce: butanol, 
etylobenzen, ksylen, aceton, octan butylu, węglowodory alifatyczne. Na podstawie przeprowadzonych 
w trakcie kontroli pomiarów emisji zanieczyszczeń  do powietrza stwierdzono ponadnormatywną  emisję do 
powietrza ksylenu. 

Gospodarka odpadami 
Najistotniejszymi przykładami działań  kontrolnych, przeprowadzonych w roku 2001 w zakresie gospo-

darki odpadami są : 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Warbud – Władysław Kałek. Kontrola wynikała ze zgłoszonej inter-

wencji i dotyczyła gromadzenia gruzu na terenie prywatnym w pobliżu miejscowości Gościejewo, gmina 
Rogoźno. W wyniku dokonanych ustaleń  stwierdzono, że odpady –  wymieszany gruz i materiały z rozbiórki 
zostały złożone przez kontrolowanego w celu umocnienia podmokłej części działki. Przeprowadzenie prac 
umacniających rozpoczęto na wniosek właścicieli terenu. Część  odpadów nie odpowiadała jednak oczekiwa-
niom zleceniodawcy, co do właściwej frakcji materiału niwelują co-wypełniają cego i złożył on wniosek 
o podjęcie działań  interwencyjnych. W wyniku kontroli Przedsiębiorstwo „Warbud” dokonało usunięcia 
części odpadów (głównie tych o znacznych gabarytach) do rozdrobnienia i wykorzystania w budownictwie, 
a pozostałą  część  zniwelowano na przedmiotowym terenie.  

Biuro Zbytu Energii – Elżbieta Janasek i Andrzej Woźniak w Obornikach. Kontrola wykazała, iż wy-
konywana działalność  w zakresie przetaczania i dystrybucji paliw powoduje zanieczyszczenie środowiska 
i stanowi potencjalne zagrożenie skażenia gruntu i wód rzeki Warty substancjami ropopochodnymi. Miejsce 
prowadzenia manipulacji paliwami nie posiadało odpowiednich zabezpieczeń  środowiska gruntowego. 
W wydanym zarzą dzeniu pokontrolnym zobowiązano kontrolowanego do prowadzenia działalności z za-
chowaniem zasad ochrony środowiska i przywrócenia obszaru zanieczyszczonego do stanu właściwego. 
W związku z podjętymi działaniami przez służby ochrony środowiska zakład wstrzymał przeładunek paliw 
w Obornikach i rozpoczął prace inwestycyjne polegające na budowie stacji dystrybucji paliw. 

Auto-Kompleks Maria i Ryszard Obst w Parkowie. Kontrola dotyczyła zakładu recyklingu samochodów 
zlokalizowanego w miejscowości Jaracz, gmina Rogoźno. W oparciu o wyniki przeprowadzonych działań  
stwierdzono, że jednostka dysponuje odpowiednio przygotowanymi pomieszczeniami i specjalistycznym 
sprzętem do wykonywania działalności w zakresie transportu i demontażu pojazdów wycofanych z użytko-
wania. Zakład spełniał wymagania określone przepisami ochrony środowiska i legitymował się upoważnie-
niem Wojewody Wielkopolskiego do prowadzenia kasacji pojazdów.  

Ochrona przed hałasem 
W zakresie emisji hałasu do środowiska skontrolowano pięć  jednostek organizacyjnych. Emisję ponad-

normatywną  powodują : 
ARPOL s.c. – Zakład Stolarski Ninino w Rogoźnie. Stwierdzono przekroczenia poziomu hałasu 

o 6,0 dBA w porze dnia. Ź ródłem emisji hałasu są  elementy centralnego układu odwiórowania hali produk-
cyjnej oraz praca układu odpylania frezarki. W roku 2001 jednostka rozpoczęła prace inwestycyjne, w wyni-
ku których wykonano część  prac powodują cych obniżenie emisji hałasu z komór suszarni (izolacja 
akustyczna komór suszarnianych), przeniesiono część  „głośniejszych” maszyn produkcyjnych do hali poło-
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żonej dalej od obiektów chronionych. Zakład jest w trakcie realizacji zadania polegającego na wymianie 
wentylatorów wyciągowych instalacji odwiórowania i odpylania maszyn.  

TRANSSYSTEM Sp. z o.o. w Kowanowie. Przekroczenia poziomu hałasu o 9,2 dBA lub 9,9 dBA w po-
rze dnia, w zależności od zastosowanego wariantu pracy źródeł hałasu, spowodowane są  pracą  piaskarni 
wraz z wolno stojącymi sprężarkami. Prezes Zarządu Spółki zobowią zany został zarządzeniem pokontrol-
nym do podjęcia natychmiastowych działań  zapobiegających przenikaniu ponadnormatywnego hałasu wy-
wołanego pracą  powyższych źródeł na teren są siadującej z kontrolowaną  jednostką  zabudowy 
mieszkaniowej.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATIS Sp. z o.o. Poznań , Zakład Produkcyjny w Parkowie. W wyniku 
przeprowadzonych w latach 2000– 2001 inwestycji przedsiębiorstwo usunęło przekroczenie normy akustycz-
nej w porze dnia, wynoszą ce 8,4 dBA. Jednostka wykonała następują ce prace: zainstalowano obudowy 
dźwiękoizolacyjne na wolnostojące wentylatory odwiórowania obrabiarek w hali obróbki wstępnej i zasad-
niczej oraz na wolnostojący wentylator odpylania szlifierek, wykonano modernizację centralnego układu 
odpylania (przeniesienie zbiornika trocin, zmniejszenie wysokości zbiornika oraz jego dolnej konstrukcji 
nośnej, demontaż starych cyklonów, poprowadzenie nowej instalacji odwiórowania).  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Jopp-Pol w Ryczywole. W wyniku dokonanych 
zmian lokalizacyjnych części maszyn na terenie zakładu oraz wymiany typu sprężarki usunięto źródło naru-
szania wymagań  ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, uzyskując efekt ekologiczny w wy-
sokości 5,1 dBA.  

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska  
Na terenie powiatu obornickiego znajdują  się cztery zakłady wchodzą ce w skład listy potencjalnych 

sprawców nadzwyczajnych zagrożeń : 
− „Metalplast –  System” w Obornikach Wlkp., 
− Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Obornikach Wlkp., 
− Zakłady Drobiarskie “Befrapol” S.A. w upadłości w ObornikachWlkp., 
− Kuchnia Europejska Sp. z o.o. Chłodnia „Maria” w Rogoźnie.  

Powyższe obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzają cych potencjalne zagrożenie z uwagi na sto-
sowanie takich substancji, jak: amoniak, produkty naftowe, kwasy i ługi.  

Na terenie powiatu zlokalizowanych są  również inne jednostki, których eksploatacja może spowodować  
awarię i zanieczyszczenie środowiska. W szczególności dotyczy to stacji paliw płynnych, z których część  nie 
posiada pełnego zabezpieczenia środowiska, wymaganego przepisami prawa.  

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