
Charkterystyka firmy :

Lokalizacje :

Audyt  poprzedni :

Prąd : 
zużycie prądu 
ilość przyłączy 
Taryfy 
Typy umów prądu
Instalacje wiatraki 
Instalacje fotowoltaika
Instalacje biogazownia
instalacje kogeneracji
suszarnie zboża na prąd

Gaz : 
gaz ziemny  Lw
instalacje LPG
suszarnie zboża na gaz 
ilość przyłączy gazu
grupy taryf gazu
typ umów gazu
oddziały bez dostępu gazu
kotłownie dla kilku obiektów 4

4. Produkcja trzody chlewnej

brak

1. produkcja materiału nasiennego zboża dla rolnictwa

W-3, W-5, w-6A, W-6B

rozdzielone

2. produkcja bydła hodowlanego, mlecznego i opasowego

kompleksowe

tak   

brak

ok 20

brak

358.000 m3 /rok

tak , są takie

1 zbiornik 

brak

B21, B22, C21, C22, C22b, C11, C12a, G11

tak

3. produkcja mleka

5. badania genetyczne materiału nasiennego zbóż

siedziba główna : Smolice gm. Kobylin, woj. Wielkopolskie
3 oddziałów , z podłegłymi gospodarstwami - w różnych częściach Polski

2-2,5 GWh / rok
32

struktura własności : spółka z o.o. ; wlasn. Skarb Państwa

Tak , wykonany w terminie , bez uwag



Paliwo : 

zuzycie ON dla rolniczych 
iość pojazdów rolniczych 
ilość pojazdów osob
paliwo pojazdów osob.
OOP
suszarnie zboża na OOP

Budynki : 
łącznie wszyskie oddziały

typy obiektów :

audyty cieplne obiektów
książki obiektów
obiekty nowe, kilkuletnie
przetwórstwo spożywcze
produkcja spożywcza
instalacje magazyny chłodni 
instalacje klimatyzacji 
schładzalniki mleka 
mroźnie - laboratoria 
pompy ciepła 

Lokalizacje Oddziałów :

ok. 380 szt

zbiorniki od 5 000 do   50 
000 ltrów

Przebędowo gm. Murowana Goślina

Bąków gm.kluczbork
Ożańsk gm. Pawłosiów

biurowo - administracyjne, magazyny zboża, wiaty dla 
maszyn, warsztaty sprzętu i maszyn, szklarnie hodowli 
zboża, budynki hodowli bydła, magazyny pasz, 
zbiorniki odpadów, stodoły, 

od starych bez instalacji do obiektów 
zmodernizowanych , nowo wybudowanych 

brak
tak, prowadzone

740.000 ltr/rok

standard obiektów 

54
43.000 ON + 8.000 Pb

230 tyś L / rok
tak

 kilkaset szt

stacje paliw w oddziałach 

nie ma

szklarnie hodowli roślin , obory, magazyny zboża

tak : w oddziałach z produkcją mleka

nie
tak : budynki, laboratoria

tak : w szklarniach dla badania roślin

nie
nie


