
1. Od kiedy teren jest użytkowany przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian? 
odp. od 1976 r. 

2. Czy zawsze teren był w użytkowaniu rolniczym? 
       odp.  Tak 

3. Jakie dokładnie czynności / procesy były prowadzone na terenie: 
- czy były kotłownie lub składy paliw stałych/ciekłych 
nie 
- czy były składowane substancje chemiczne 
nie 
- czy były składowane nawozy, w tym zawierające pestycydy? 
nie 
Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedź jest twierdząca, bardzo prosimy o podanie 
lokalizacji. 
4. Czy stosowane były nawozy, jeśli tak to jakie? Czy zawierały pestycydy? 

 odp. stosowane nawozy: saletra amonowa, i nawozy NPK (polifoska) 
           żaden nawóz mineralny nie zawiera pestycydów. 

5. Czy były prowadzone badania czystości gruntu lub wody podziemnej? 
  Odp. Co roku przed sezonem wegetacyjnym bada się wodę w sanepidzie, ponieważ używamy jej 

do podlewania warzyw (jest to obowiązkowe, gdy produkuje się żywność) na wiosnę 2022 tez 
przeprowadzone będą badania. 

6. Jaką wodę bada sanepid? Z wodociągu czy ze studni? 
Co roku badamy wodę ze studni, zlokalizowanej obok na działce, przy tunelach foliowych. 

7. Czy teren był kiedykolwiek zalany w wyniku powodzi? 
  Odp. nie 

8. Czy kiedykolwiek na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie miała miejsce awaria 
mogąca skutkować zanieczyszczeniem gruntu, np. rozszczelnienie zbiornika z paliwem 
itp. 

Odp. nie 
 

9. Czy według posiadanych przez Państwa informacji na dzień dzisiejszy w stosunku do 
nieruchomości w Szczecinie prowadzone są jakiekolwiek postępowania (w tym przede 
wszystkim jakiekolwiek postępowania środowiskowe)? 

Odp. Z posiadanych przez nas informacji na dzień dzisiejszy w stosunku do nieruchomości  

w Szczecinie nie są prowadzone żadne postępowania. 
10. Czy posiadają Państwo wiedzę w zakresie kto jest właścicielem działek ewidencyjnych 

nr 9, 11 oraz 14 graniczących z Państwa nieruchomością w Szczecinie? 
Odp. Działki o nr 9, 11, 14  stanowią rowy lub cieki wodne, są własnością Wód Polskich lub Miasta 

Szczecina. Fizycznie działka nr 11 jest niewidoczna w terenie, nie ma żadnego wgłębienia w ziemi,  

widoczna jedynie na mapie.  

 
 


