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Synopsis. W opracowaniu przedstawiono zróżnicowanie działań prośrodowiskowych przedsiębiorstw mleczarskich w 
zależności od poziomu zatrudnienia w tych jednostkach. Analizę oparto na badaniach ankietowych przeprowadzonych 
w 2008 roku, skierowanych do jednostek posiadających powyżej 9 osób zatrudnionych. Ustalono główne powody 
podejmowania działań prośrodowiskowych. Badane przedsiębiorstwa określiły rodzaj wdrożonych działań prośrodo-
wiskowych oraz sposoby ograniczania zużycia wody, metody minimalizacji ilości powstających w procesie produkcji 
odpadów i emisji gazów do atmosfery. Wykazano, że największe zaangażowanie w procesie ekologizacji dotyczy gospo-
darki wodno-ściekowej, a najmniej działań przedsiębiorstwa wdrażają w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Wstęp
Ekologizacja przedsiębiorstw to ogół działań, których głównym celem jest poprawa parametrów 

środowiskowych jednostki. W ramach tych czynności można dążyć do redukcji odpadów powstających 
podczas funkcjonowania zakładu, można zmniejszać emisję gazów do atmosfery lub też zredukować 
ładunek zanieczyszczeń ścieków. Ekologizacja może również przyczynić się do oszczędności w zużyciu 
surowców, energii i wody. Oprócz więc generowania jedynie kosztów fi nansowych, działania ukierun-
kowane na ochronę środowiska mogą przynieść dodatkowy efekt w postaci minimalizacji tych kosztów. 

Przedsiębiorstwa mleczarskie wdrażają proces ekologizacyjny w różnym stopniu, przy tym obecnie nie 
ma już praktycznie zakładów produkcyjnych, które chociaż w minimalnym zakresie nie wprowadzałyby 
takich działań u siebie. Różna jest jedynie skala działań prośrodowiskowych, w zależności od możliwości 
fi nansowych, świadomości ekologicznej kadry zarządzającej, a przede wszystkim od wielkości danego 
przedsiębiorstwa. Wielkość jednostki produkcyjnej determinuje różnorodność asortymentu, a to z kolei 
wyznacza rynek zbytu, którego rozszerzenie może przyczynić się do wzrostu wielkości produkcji oraz 
zyskowności przedsięwzięcia. 

W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w wielkopolskich przedsiębiorstwach 
mleczarskich dotyczących wdrażania procesu ekologizacyjnego. Wybór sektora mleczarskiego wynika z 
faktu, iż przedsiębiorstwa mleczarskie odgrywają ważną rolę w polskim przemyśle rolno-spożywczym, 
a ich udział w produkcji sprzedanej wynosi 16%, a w zatrudnieniu 14%. Ponadto, Polska jest liczącym 
się w świecie producentem mleka i jego przetworów, a jej udział w światowej produkcji mleka krowiego 
wynosi 2,3%, a w UE-25 ok. 8,5% [Pietrzak, Szajner 2006].

Jednostki te zostały pogrupowane w zależności od ich wielkości, czyli liczby zatrudnionych w nich 
osób, wyłączając mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. W związku z tym, analizowaną 
próbę badawczą podzielono na trzy grupy: przedsiębiorstwa małe (od 10 do 49 pracowników), średnie 
(od 50 do 249 pracowników) oraz duże (powyżej 249 pracowników). Na podstawie analizy danych zgro-
madzonych w badaniu ankietowym wykazane zostaną istotne różnice w przeprowadzanych działaniach 
prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach mleczarskich funkcjonujących na terenie Wielkopolski w 
zależności od ich wielkości.

* Praca naukowa fi nansowana ze środków na naukę  w latach 2010-2012 jako projekt badawczy.
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Materiał i metodyka badań 
Przedmiotem badań przeprowadzonych w 2008 roku było zaprezentowanie, w jakim stopniu przedsiębior-

stwa mleczarskie  wdrażają działania prośrodowiskowe. Podmiotem badań były przedsiębiorstwa mleczarskie 
zlokalizowane na terenie Wielkopolski, które zatrudniają powyżej 9 osób (przedsiębiorstwa małe, średnie i 
duże). Z danych uzyskanych w ostatnim kwartale 2007 z Głównego Urzędu Statystycznego wynikało, że 
przedsiębiorstw małych było 21, średnich – 27, a dużych – 9, czyli łącznie 57 wszystkich przedsiębiorstw. W 
wyniku podjętych czynności przygotowawczych do badań udało się ustalić, że w rzeczywistości w wojewódz-
twie wielkopolskim funkcjonuje 39 przedsiębiorstw mleczarskim, a 18 jednostek z listy danych statystycznych 
już nie istnieje bądź nie prowadzi działalności produkcyjnej związanej z sektorem mleczarskim.

Materiał pierwotny do badań stanowiły informacje uzyskane podczas wywiadu bezpośredniego, 
opartego na kwestionariuszu ankietowym, przeprowadzonego z członkami zarządu oraz kierownictwem 
średniego szczebla, np. z kierownikami ds. ochrony środowiska, kierownikami działu technicznego lub 
pełnomocnikami ds. zapewnienia jakości. Kwestionariusz ankietowy w przeważającej mierze opiera się 
na pytaniach związanych z określeniem, czy w danym przedsiębiorstwie zostały wprowadzone działania 
poprawiające ich parametry środowiskowe. Pytania dotyczą zarówno gospodarki wodno-ściekowej, jak 
i gospodarki odpadami i ochrony powietrza atmosferycznego. 

Próbę generalną badanej populacji stanowiło 39 przedsiębiorstw, z tego wśród 32 jednostek prze-
prowadzono wywiad bezpośredni, a pozostałe fi rmy odmówiły odpowiedzi zakrywając się najczęściej 
tajemnicą handlową i koniecznością ochrony przedsiębiorstwa przed konkurencją. W związku z tym, 
badane przedsiębiorstwa stanowiły 82% tej populacji, co należy uznać za reprezentatywną jej próbę. 
Ponad połowa ankietowanych jednostek to przedsiębiorstwa średnie (18 jednostek), 19,3% to jednostki 
małe (6 jednostek), a 22,6% badanych stanowią przedsiębiorstwa duże (8 jednostek). 

Przeważająca większość przedsiębiorstw średnich i dużych powstała do 1989 roku, natomiast spośród 
przedsiębiorstw małych było najwięcej takich, które zaczęły działalność produkcyjną po 1990 roku. Więk-
szość jednostek dużych to spółdzielnie (62,5%), a pozostałe są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Przedsiębiorstwa średnie to w 81,2% spółdzielnie, a pozostały udział stanowią spółki z o.o. Natomiast 
przedsiębiorstwa małe w równym stopniu tworzą osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz 
spółki z o.o. (po 33,3%), a pozostałe 33% stanowią spółdzielnie oraz spółki cywilne. Ponad 60% przed-
siębiorstw dużych produkuje mleko, sery białe oraz  masło. Podobnie sytuacja przedstawia się w grupie 
przedsiębiorstw średnich, w której również mleko, sery białe i masło są głównymi wytwarzanymi  produk-
tami (powyżej 72%). Dla przedsiębiorstw małych podstawowym rodzajem prowadzonego przetwórstwa 
jest mleko, sery białe (50%) i lody (33,3%). Głównym rynkiem zbytu dla wszystkich przedsiębiorstw jest 
rynek krajowy, natomiast na rynku lokalnym skupiają się przede wszystkim przedsiębiorstwa małe, a na 
rynku międzynarodowym – przedsiębiorstwa duże. U większości ankietowanych brak jest zaangażowania 
kapitału zagranicznego. Jedynie niecałe 40% przedsiębiorstw dużych wykazało takie zaangażowanie. Wynik 
fi nansowy u prawie 90% przedsiębiorstw dużych i prawie 80% przedsiębiorstw średnich uległ zwiększeniu. 
W przypadku jednostek małych poprawę wyniku fi nansowego wykazało tylko 33% ankietowanych.

Wyniki badań
Respondenci w pierwszej kolejności byli pytani o to, czy przeprowadzają jakiekolwiek działania 

mające zmniejszyć uciążliwość przedsiębiorstwa względem środowiska naturalnego. Spośród przedsię-
biorstw dużych tylko jedno odpowiedziało, że nie przeprowadza takich działań, a w przypadku małych 
przedsiębiorstw dwa udzieliły odpowiedzi negatywnej. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw średnich 
w 100% pozytywnie odniesiono się do tak postawionego pytania.  Można stwierdzić, że wśród badanych 
fi rm przeważająca większość (91%) wdrożyła działania prośrodowiskowe, a około 70% z tych jednostek 
zainicjowała ten proces po 2000 roku.

Badane przedsiębiorstwa odpowiadały na pytania związane z czynnikami motywującymi do podejmowania 
działań prośrodowiskowych, a także priorytetami, i barierami takich działań. Przedsiębiorstwa mleczarskie 
określały zmiany parametrów środowiskowych oraz zmiany w polityce środowiskowej fi rmy. Ankietowani 
oceniali również działania swoich jednostek w odniesieniu do gospodarki wodnej i gospodarki odpadami oraz 
ochrony atmosfery. Pytania zostały tak skonstruowane, że respondenci mogli w sposób szczegółowy odnieść 
się do postawionego problemu poprzez przypisanie odpowiedniej oceny: od 1 – jeśli według badanych dany 
parametr ma najważniejsze znaczenie, do 5 – jeżeli dany parametr ma najmniejsze znaczenie. 

Ponieważ zdecydowana większość przedsiębiorstw mleczarskich wykazała wdrażanie procesu eko-
logizacyjnego, szczególnie nasilonego po 2000 roku, istotne wydaje się poznanie głównych powodów 
podjęcia takich decyzji (rys. 1). Przedsiębiorstwa duże i średnie za główny powód podjęcia takich działań 
podawały konieczność dostosowania się do wymogów prawnych. Spośród jednostek dużych ważnym 
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Rysunek 1. Główne powody podejmowania działań proekologicznych
Figure 1. Major reasons for undertaking eco-friendly actions
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 1. Działania prośrodowiskowe podejmowane w przedsiębiorstwach mleczarskich [%]
Table 1. Environmental activities undertaken in dairy companies [%]
Działanie/Action Działania podejmowane w przedsiębiorstwach [%]/

Activities undertaken in companies [%]
dużych/

large
średnich/
medium

małych/
small

Filtry redukujące emisje do atmosfery/Filters reducing 
atmospheric emissions 62,5 44,4 16,7

Ograniczanie ujemnego wpływu transportu na 
środowisko/Reduction of negative environmental effect 
of transport

87,5 66,7 33,3

Zwiększenie 
ekologicznej 
świadomości 
pracowników 
poprzez:/
Increasing 
ecological 
awareness of 
employees by:

szkolenia/trainings 62,5 83,3 16,7
zwiększenie obowiązków 
i odpowiedzialności/increased 
responsibilities and liability

50 88,9 16,7

wzrost wpływu na decyzje 
podejmowane w obrębie działu 
pracy/increased effect on decisions 
made within a given work department

50 61,1 16,7

Zmniejszenie 
strat oraz 
przecieków 
podczas 
gospodarki 
surowcami 
poprzez:/
Reduction of 
losses and leaks 
in material 
management by:

regularne oględziny powierzchni 
magazynowych/regular surveys of 
warehouse facilities

75 88,9 16,7

zapewnienie szkoleń dla 
pracowników/providing training for 
employees

75 83,3 –

magazynowanie zbiorników na 
powierzchni utwardzonej/storing 
tanks on enforced surface

100 77,8 –

wyposażenie w obmurówki 
zabezpieczające/providing 
protective settings

62,5 66,7 –

dbanie o nieblokowanie przejść/
ensuring that passages are not blocked 62,5 61,1 –

Mniejsze zużycie surowców do procesu produkcji/
Lower material consumption in the production process 62,5 66,7 –

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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powodem była również możliwość zmniejszenia kosztów produkcji, a dla jednostek średnich – wzrost 
efektywności działania. Dla przedsiębiorstw małych w równym stopniu przy podjęciu decyzji o wdra-
żaniu działań proekologicznych ważny był przymus prawny, spełnienie wymagań konsumentów oraz 
możliwość zmniejszenia kosztów produkcji.

Badane przedsiębiorstwa określiły rodzaj wdrożonych działań prośrodowiskowych (tab. 1). 50% 
przedsiębiorstw dużych i ponad 60% przedsiębiorstw średnich ma własną oczyszczalnie ścieków. Spośród 
przedsiębiorstw małych tylko jedna  wykazała takie działanie. Filtry redukujące emisje do atmosfery ma 
ponad 60% dużych przedsiębiorstw, ponad 40% średnich i tylko ok. 20% małych jednostek. Ankietowani 
wykazali duży stopień zaangażowania w działania mające ograniczyć ujemny wpływ transportu na śro-
dowisko naturalne. Prawie 90% przedsiębiorstw dużych, ponad 60% przedsiębiorstw średnich i ok.30% 
przedsiębiorstw małych stosuje takie działania. Przedsiębiorstwa mleczarskie prowadzą różnego rodzaju 
przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie ekologicznej świadomości pracowników. W tym celu 
organizują szkolenia, zwiększają obowiązki i odpowiedzialność pracowników oraz wprowadzają zmiany 
organizacyjne, których celem jest wzrost wpływu pracowników na decyzje podejmowane w obrębie swojego 
działu pracy. Zdecydowana większość przedsiębiorstw dużych i średnich wdraża działania zmniejszające 
straty oraz przecieki podczas gospodarki surowcami a także minimalizuje zużycie surowców w procesie 
produkcji (ponad 60-70%). Małe jednostki w bardzo znikomym stopniu stosują takie rozwiązania.

Ważną kwestią w procesie ekologizacji jest nie tylko zmniejszenie polutogenności procesu produkcji, 
ale również zminimalizowanie używanych surowców, energii i wody, co w znacznej mierze wpływa na 
rachunek fi nansowy działalności przedsiębiorstwa. W badanych jednostkach w celu ograniczenia zużycia 
wody przedsiębiorstwa średnie w ponad 80%, a przedsiębiorstwa małe w 50% stosowały optymalną 
konfi gurację urządzeń (tab. 2). Takiego działania nie zaobserwowano w dużych przedsiębiorstwach. 
Większość  przedsiębiorstw dużych wykazała, że korzystają z ograniczenia liczby płukań w systemach 
CIP, wykorzystują wodę z węży do mycia zakładu i pojazdów, a także stosują obiegi zamknięte wody 
do chłodzenia. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw średnich wdrożyła ulepszanie mycia pojazdów 
przez specjalnie zaprojektowane myjnie, zastąpiła szklane butelki torebkami foliowymi oraz ograniczyła 
liczbę płukań w systemie CIP. Przedsiębiorstwa małe w najmniejszym zakresie wprowadziły działania 
mające zminimalizować ilość zużywanej wody. 

Badane jednostki podejmują działania związane i ograniczaniem ilości powstających odpadów w 
procesie produkcji. W tabeli 3 prezentowano średnią ocen, które wskazały przedsiębiorstwa dla danego 
sposobu minimalizacji ilości odpadów. Dla właściwej interpretacji tych danych niezbędne wydaje się 
określenie, ile przedsiębiorstw nie stosuje  danego działania. Najczęstszym sposobem minimalizacji 

Tabela 2. Sposoby ograniczenia zużycia wody w przedsiębiorstwach mleczarskich
Table 2. Methods to reduce water consumption in dairy enterprises [%]
Sposoby ograniczenia zużycia wody/
Methods to reduce water consumption

Sposób ograniczenia zużycia wody 
w przedsiębiorstwach [%]/Methods 

to reduce water consumption in 
diary enterprises [%]

dużych/
large

średnich/
medium

małych/
small

Optymalna konfi guracja urządzeń/optimal confi guration of equipment 0,0 83,3 50,0
W systemach CIP ograniczenie liczby płukań przez zastosowanie 
komputerowych systemów sterowania/In CIP systems reduced number of 
rinsings thanks to the application of computer control systems

87,5 72,2 50,0

Ulepszenie mycia pojazdów przez specjalnie zaprojektowane myjnie/
Improved washing of vehicles by specially designed washing stands 50,0 61,1 33,3

Wykorzystanie wody z węży do mycia zakładu i pojazdów/Use of hose 
water when washing the plant and vehicles 75,0 55,6 33,3

Zastępowanie szklanych butelek torebkami foliowymi/replacement of 
glass bottles with plastic bags 25,0 61,1 33,3

Prawidłowe określenie i kontrola ilości wody do mycia przy produkcji 
serów/proper determination and control of amounts of washing water in 
cheese production

50,0 16,7 50,0

Stosowanie obiegów zamkniętych wody do chłodzenia/use of closed 
cooling water cycles 75,0 72,2 33,3

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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odpadów jest stosowanie recyklingu. Dla przedsiębiorstw małych i średnich jest to metoda najbardziej 
istotna, przy tym przeważająca większość jednostek wdrożyła takie działanie. Przedsiębiorstwa duże 
również w ok. 90% stosują ten sposób ograniczania ilości odpadów, ale w przeciwieństwie do małych i 
średnich przedsiębiorstw, nie przypisują tej metodzie najwyższej oceny. Dla nich większe znaczenie mają 
usprawnienia gospodarki wewnątrzzakładowej. 50% przedsiębiorstw małych nie wprowadziło celem 
zmniejszenia ilości powstających odpadów modyfi kacji technologicznych i produktowych, usprawnień 
gospodarki wewnątrzzakładowej oraz modernizacji pojazdów transportowych. Przedsiębiorstwa średnie 
jako najmniej chętnie wdrażany sposób ograniczania odpadów wskazywały stosowanie opakowań wie-
lokrotnego użytku oraz modyfi kacje produktu, a wśród jednostek dużych najrzadziej stosowaną metodą 
okazało się stosowanie opakowań wielokrotnego użytku.

Tabela 3. Sposoby minimalizacji ilości odpadów powstających w przedsiębiorstwach mleczarskich (2008 r.)
Table 3. Methods to minimize the amount of wastes produced in dairy enterprises
Sposób minimalizacji ilości odpadów/
Method to minimize waste levels

Średnia ocena 
przedsiębiorstw/

Mean score of enterprises

Brak minimalizacji 
ilości odpadów w 

przedsiębiorstwach [%]/
Percentage of enterprises 
which did not introduce 

minimization of waste levels
dużych/

large
średnie/
medium

małe/
small

duże/
large

średnie/
medium

małe/
small

Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku/
use of recyclable packaging 3,8 3,6 4,5 38,5 55,5 66,6

Stosowanie recyklingu odpadów/application of 
waste recycling 2,1 1,8 1,2 12,5 22,2 33,3

Modyfi kacja technologii/modifi cation of 
technology 2,7 2,2 1,7 25,0 38,9 50,0

Usprawnienia gospodarki wewnątrzzakładowej/
improvements in in-plant management 1,9 2,0 3,0 25,0 38,9 50,0

Modyfi kacja produktów/modifi cation of products 3,5 2,0 2,0 25,0 44,4 50,0
Modernizacja pojazdów transportowych/
modernization of transport vehicles 2,7 2,6 2,0 12,5 38,9 50,0

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 4. Metody ograniczania emisji gazów do atmosfery
Table 4. Methods to reduce atmospheric gas emissions
Metoda ograniczenia emisji/
Method to reduce emissions

Średnia ocena 
przedsiębiorstw/

Mean score of enterprises

Brak minimalizacji 
ilości odpadów w 

przedsiębiorstwach [%]/
Percentage of enterprises 
which did not introduce 
minimization of waste 

levels
dużych/

large
średnich/
medium

małych/
small

duże/
large

średnie/
medium

małe/
small

Stosowanie fi ltrów rękawowych/use of bag fi lters 1 2 5 87,5 88,9 83,3
Przechodzenie na opalanie gazem/hange to gas fi ring 1,3 1,1 1 25 27,8 33,3
Stała konserwacja potencjalnych źródeł emisji 
niezorganizowanych/continuous maintenance of 
potential fugitive emission sources

2,3 2,02 3 50,0 39 50,0

Stosowanie systemów wychwytujących w celu 
ograniczenia emisji punktowych/application of 
pollution capture systems to reduce point emissions

1 1,7 0,0 87,5 83,3 100,0

Redukcja nadmiaru powietrza/reduction of excess air 5 2,4 3,3 87,5 72,2 50,0
Stosowanie urządzeń denitryfi kacyjnych/use of 
denitrifying equipment 0 3,5 5,0 100 88,9 83,3

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Najczęstszym sposobem stosowanym w celu ograniczenia emisji spalin do atmosfery bez względu na 
wielkość przedsiębiorstwa było przechodzenie na opalanie gazem (tab. 4). Wielu ankietowanych stosuje 
również ciągłą konserwację potencjalnych źródeł emisji niezorganizowanych. Przedsiębiorstwa małe nie 
wprowadzają systemów wychwytujących w celu ograniczenia emisji punktowych, który to sposób jest 
dosyć istotny dla przedsiębiorstw dużych i średnich. Przedsiębiorstwa małe przypisują znaczącą rolę w 
procesie ograniczania emisji działaniom mającym, zredukować nadmiar powietrza oraz zastosowaniu 
urządzeń denitryfi kujących. 

Podsumowanie
Badane przedsiębiorstwa wykazały, że wdrażają wiele działań związanych z procesem ekologizacji. 

Stopień ich zaangażowania w sposób znaczący zależy od poziomu zatrudnienia w danej jednostce. 
Większość przedsiębiorstw dużych instaluje fi ltry redukujące  emisje do atmosfery, ogranicza ujemny 

wpływ transportu na środowisko naturalne, edukuje swoich pracowników w kierunku zwiększenia ich 
ekoświadomości. Duże jednostki, aby ograniczać zużycie wody, stosują kontrolę liczby płukań w sys-
temach CIP, wykorzystują wodę z węży do mycia zakładu i pojazdów, a także stosują obiegi zamknięte 
wody do chłodzenia. Najczęstszym sposobem minimalizacji ilości odpadów dla tych przedsiębiorstw jest 
stosowanie recyklingu oraz usprawnienia gospodarki wewnątrzzakładowej, a w przypadku ograniczania 
emisji gazów najczęściej stosują fi ltry rękawowe oraz spalanie gazowe.

Przedsiębiorstwa średnie w 60% mają własną oczyszczalnię ścieków oraz podejmują działania mające 
zmniejszyć uciążliwość transportu dla środowiska, a także poprzez szkolenia lub zmiany organizacyjne 
zwiększają świadomość ekologiczną pracowników. Ponad połowa tych jednostek wdrożyła działania 
mające polepszyć gospodarkę wodno-ściekową, m.in. poprzez specjalnie zaprojektowane myjnie, 
zastąpienie szklanych butelek torebkami foliowymi oraz ograniczenie liczby płukań w systemie CIP. 
Najistotniejsze sposoby minimalizacji ilości odpadów oraz zmniejszenia emisji w przedsiębiorstwach 
średnich były praktycznie identyczne jak w dużych jednostkach.

Przedsiębiorstwa małe wykazały najniższy stopień wdrażania działań prośrodowiskowych na tle 
jednostek małych i średnich. Niepokojącym wydaje się fakt, że nawet działania, które nie wymagają  
znacznego nakładu fi nansowego, tj. poprawa ekoświadomości pracowników, nie spotykają się z odpo-
wiednim zainteresowaniem w tych przedsiębiorstwach. W 50% jednostki tej wielkości w celu ogranicze-
nia zużycia wody stosują optymalną konfi gurację urządzeń oraz ograniczenie liczby płukań w systemie 
CIP. Większość tych przedsiębiorstw stosuje recykling odpadów oraz spalanie gazem w celu poprawy 
poziomu emisji do atmosfery.

Literatura
Pietrzak M., Szajner P. 2006: Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej. SGGW, Warszawa, 5.

Summary
The differentiation of ecologisation activities in diary companies in Wielkopolska was presented in the paper. The 
analysis was based on an inquiry research carried out in 2008 in units with more than 9 persons employed. The main 
reasons for undertaking  the environmental acivities were defi ned. The surveyed companies specifi ed the type kind of 
introduced activities and they defi ned the methods of minimalization of wastes’ and gas emission. The most engagement 
in ecologisation process was concerned with   water-sewage management, and the least in the area of air protection. 
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