
Lp. Nazwa przedsiębiorcy  
Adres i siedziba 
przedsiębiorcy  

Rodzaj sprzętu    
Numer wpisu 

do rejestru  
Data wpisu do 

rejestru 

1. 

Renata Wojciechowska 
prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą 
P.H.U. RENI-ROL  

Renata Wojciechowska 

Parchanki 40 
88-110 Inowrocław 

opryskiwacze                                                   
ciągnikowe i samobieżne                                                                           

polowe i sadownicze,                                                
"zaprawiarki do nasion" 

04/07/10993 04.06.2020 

2. 

Brygida Prus                                                                                            
prowadząca działalność gospodarczą                                                                                                                                                         

pod nazwą                                                                                                                                                                                               
Zakład                                                                                                                                                                                                   

Usługowo - Handlowo - Produkcyjny                                                                                                                                                               
Brygida Prus  

Żurawia 24                                                                   
89-240 Kcynia   

opryskiwacze                                                                   
ciągnikowe i samobieżne                                                                                                                                                

polowe i sadownicze 
"zaprawiarki do nasion" 

"pozostały sprzęt do stosowania środków 
ochrony roślin" 

04/10/8757 01.01.2014 

3. 

Bolesław Prus                                                                              
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                                                                                              

pod nazwą                                                                         
Zakład                                                                              

Usługowo - Handlowy                                                                         
Bolesław Prus                                                                                  

Żurawia 24                                                                   
89-240 Kcynia   

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                                                                 

"pozostały sprzęt do stosowania środków 
ochrony roślin" 

04/10/8769 01.01.2014 

4. 

Tomasz Kaczmarek                                                                
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                  

pod nazwą                                                                  
Stacja Kontroli Opryskiwaczy                                         

Tomasz Kaczmarek  

Gawroniec 59/2                                                                 
86-122 Bukowiec  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                         

samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony 
do stosowania środków ochrony roślin w formie 

granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/14/8763 01.01.2014 



5. 

Przedsiębiorstwo                                                                               
Handlu Sprzętem Rolniczym                                                                                  

"AGROMA"                                                                                                                                         
Spółka z o. o.  

ul. Bojowników o Wolność 
i Demokrację 15                                                    

89-400 Sępólno Krajeńskie  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                         

samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony 
do stosowania środków ochrony roślin w formie 

granulatu,                                                       
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/13/5468 01.01.2014 

6. Donata Torba                                                                     
ul. Sikorskiego 11                                                   

88-140 Gniewkowo  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                                                             

"pozostały sprzęt do stosowania środków 
ochrony roślin" 

04/07/8744 01.01.2014 

7. 

Bartosz Koczorowski                                                                                               
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                                        

pod nazwą                                                                 
Stacja Kontroli Opryskiwaczy                                                                

"EKO - KONTROL"                                                                           
Bartosz Koczorowski  

Niemojewo 12A                                                        
88-110 Inowrocław  

opryskiwacze                                                                               
ciągnikowe i samobieżne                                                                                

polowe  
04/07/8739 01.01.2014 



8. 

Jakub Karczewski                                                                       
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                    

pod nazwą                                                                                   
P. U. H.                                                     

AGROMIX - BIS                                                                        
Karczewski Jakub  

ul. Polna 24/1                                                              
89-115 Mrocza  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe, "zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 
szklarniowe",                                                                           

"pozostały sprzęt do stosowania środków 
ochrony roślin" 

04/10/8749  01.01.2014 

9. 
Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych                                                                                               

Spółka z o. o.   
ul. Kolejowa 54                                                     

87-880 Brześć Kujawski  

opryskiwacze                                                                              
ciągnikowe i samobieżne                                                                                               

polowe i sadownicze 
04/18/8760 01.01.2014 

10. 

Andrzej Kukliński                                                                   
prowadzący działalność gospodarczą                                                                         

pod nazwą                                                                              
Ślusarstwo                                                   

Stacja Kontroli Opryskiwaczy                                                           
Andrzej Kukliński  

Bielawy 34                                                              
88-430 Janowiec 

Wielkopolski  

opryskiwacze                                                                           
ciągnikowe i samobieżne                                                         

polowe, "zaprawiarki do nasion"  
04/19/8745 01.01.2014 

11. 

Jacek Ładziak                                                                            
prowadzący działalność gospodarczą                                                                   

pod nazwą                                                                                  
"EKOPRYSK"                                               
Jacek Ładziak 

ul. Kasprowicza 22                                     
88-300 Mogilno  

opryskiwacze                                                                                                      
ciągnikowe i samobieżne                                                                                  

polowe 
04/09/8758 01.01.2014 

12. Spółdzielnia Kółek Rolniczych  
ul. Piekarska 6                                                        

87-704 Bądkowo  

opryskiwacze                                                                        
ciągnikowe i samobieżne                                                                      

polowe i sadownicze, opryskiwacze WBOMNPK, 
"zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 

szklarniowe", samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 
przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/01/8771 01.01.2014 



13. 

Elżbieta Spychalska                                                                
prowadząca działalność gospodarczą                                                                                                  

pod nazwą                                                                                   
"ELKAR"                                                                                         

Elżbieta Spychalska 

ul. Przemysłowa 1                                                
88-200 Radziejów  

opryskiwacze                                                                    
ciągnikowe i samobieżne                                                              

polowe, "zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 
szklarniowe", "pozostały sprzęt do stosowania 

środków ochrony roślin" 

04/11/11141 08.12.2020 

14.  
Raiffeisen Agro - Technika                                                         

Spółka z o. o.  
ul. Bydgoska 41                                                    
86-061 Brzoza  

opryskiwacze                                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                                              

polowe 
04/03/8767 01.01.2014 

15. 

Ryszard Leszek                                                                  
prowadzący działalność gospodarczą                                                              

pod nazwą                                                
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                                               

Handel - Usługi                                                                                   
Ryszard Leszek   

ul. Topolowa 25 
87-200 Wąbrzeźno 

opryskiwacze                                                            
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe  
04/17/8756 01.01.2014  

16. 

Bartłomiej Chrzanowski                                                                         
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                  

w ramach  spółki cywilnej                                                                              
pod nazwą                                                                       

Zakład Usługowo - Produkcyjny  

ul. Gen. Józefa Hallera 35                                 
86-230 Lisewo  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                         

samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony 
do stosowania środków ochrony roślin w formie 

granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/04/8750 01.01.2014 

17. 

Marcin Chrzanowski                                                                                              
prowadzący działalność gospodarczą                                                             

w ramach spółki cywilnej                                                                     
pod nazwą                                                                        

Zakład Usługowo - Produkcyjny  

ul. Gen. Józefa Hallera 35                                 
86-230 Lisewo  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                         

samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony 
do stosowania środków ochrony roślin w formie 

granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/04/8751 01.01.2014 



18. 

Agnieszka Wojciechowska                                                                    
prowadząca działalność gospodarczą                                                                               

pod nazwą                                                                                                                                                                                                                                                 
EKO - ROL                                                               

Agnieszka Wojciechowska  

ul. Przyjazna 3                                                        
87-103 Mała Nieszawka   

opryskiwacze                                                              
ciągnikowe i samobieżne                                                                      

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion"  
04/15/8743 01.01.2014 

19. 

Jacek Gralik                                                         
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                          

pod nazwą                                                                      
JACK - MAT                                                  
Jacek Gralik 

Zagajewiczki 17                                                    
88-133 Dąbrowa Biskupia  

opryskiwacze                                                              
ciągnikowe i samobieżne                                                                      

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion"  
04/07/8755 01.01.2014 

20. 

Marcin Boniecki                                                                                        
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                         

pod nazwą                                                                  
"AGRO - MAR"                                                     
Marcin Boniecki  

Ostrowite 116                                               
87-400 Golub Dobrzyń  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion",                                                                                             
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/05/7104 01.01.2014 

21. 

Centrum                                                                                          
Kształcenia i Zarządzania                                                                         

"ATUT"                                                                                       
Spółka z o. o.  

ul. Wieniecka 34                                                       
87-800 Włocławek  

opryskiwacze                                                   
ciągnikowe i samobieżne                                                                                                        

polowe  
04/64/8187 01.01.2014 

22.  

Zbigniew Pietrzak                                                                    
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                 

pod nazwą                                                                     
Przedsiębiorstwo                                                         

Handlowo - Usługowe                                                                               
"REMIX - MAG"                                                     

Zbigniew Pietrzak  

Strzyżki 8                                                                                                 
87-860 Chodecz  

opryskiwacze                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                                                                        

polowe i sadownicze  
04/18/8740 01.01.2014 

23. 

Mariusz Kaliszewski                                                                                  
prowadzący działalność gospodarczą                                                                         

pod nazwą                                                                                           
Mechanika Maszyn Rolniczych                   

Mariusz Kaliszewski  
 

ul. Szczuka 45 B                                                           
87-300 Brodnica  

opryskiwacze                                                   
ciągnikowe i samobieżne                                                                           

polowe i sadownicze,                                                
"zaprawiarki do nasion"  

04/02/8742 01.01.2014 



24. 

Marcin Wojciechowski                                                                                              
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                  

pod nazwą                                                                                
Stacja Kontroli Opryskiwaczy                                                                                      

P. W.                                                                                          
RYKO - ROL                                                                                 

Marcin Wojciechowski  

ul. Sikorskiego 9                                                                             
88-140 Gniewkowo  

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                                            
polowe i sadownicze, 

"zaprawiarki do nasion" 
04/07/8748 01.01.2014 

25. 

Krzysztof Szafrański 
prowadzący działalność gospodarczą                                                                     

pod nazwą                                                               
Stacja Kontroli Opryskiwaczy                                                 

KRIS-ROL 
Krzysztof Szafrański  

 
Al. Niepodległości 32/41                                                        

88-100 Inowrocław   

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                                        
polowe i sadownicze, 

opryskiwacze WBOMNPK, inny sprzęt kolejowy,                                           
"zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 

szklarniowe", samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 
przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

 
 
 
 

04/11/11442 

 
 
 
 

13.01.2022 

26. 

Paweł Lipiński                                                                                        
prowadzący działalność gospodarczą                                                                       

pod nazwą                                                                                                          
Przedsiębiorstwo                                                                                                           

Produkcyjno - Usługowo - Handlowe                                                                                                    
Lipiński Paweł   

Podgórzyn 49                                                        
88-400 Żnin  

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                                           
polowe i sadownicze, opryskiwacze WBOMNPK, 

inny sprzęt kolejowy,                                          
"zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 

szklarniowe", samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 
przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/19/8753 01.01.2014 

27. 

Robert Hankiewicz                                                                           
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                   

pod nazwą                                                                              
Przedsiębiorstwo                                                                             

Handlowo - Usługowe                                                                      
"AUTOPOL"                                                                 

Robert Hankiewicz  

ul. Włocławska 3                                         
87-860 Chodecz  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                                                                 

"pozostały sprzęt do stosowania środków 
ochrony roślin" 

04/18/8003 01.01.2014 



28. 

Jakub Zubek                                                                                 
prowadzący działalność gospodarczą                                                                                             

pod nazwą                                                                                                                                           
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego                                                                                                      

Jakub Zubek   

Kotomierz                                                              
ul. Koronowska 16                                                   

86-022 Dobrcz  

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                  
polowe  

04/03/8411 01.01.2014 

29. 

Marcin Różycki                                      
prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą                                                                                   
AGROFART                                                                         

Marcin Różycki 

Dąblin 22                                                           
88-140 Gniewkowo 

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                   
polowe  

04/07/9007 09.09.2014 

30. 

Kazimierz Zgliński                                                                              
prowadzący działalność gospodarczą                                                                         

pod nazwą                                                                                                               
AP - ROL                                                 

Kazimierz Zgliński 

Wierzbiczany 14/4                                                  
88-140 Gniewkowo 

opryskiwacze 
ciągnikowe i samobieżne                                   

polowe i sadownicze,  
"zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 

szklarniowe", samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 
przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/07/10003 13.10.2017 

31. 

Ewelina Koczorowska                                                                              
prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą                                                       
EKO - KONTROL                                         

Ewelina Koczorowska 

ul. 700-lecia 6/31                                     
88-140 Gniewkowo 

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze,                                           
"zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 

szklarniowe", samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 
przeznaczony do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/07/9537 31.03.2016 



32. 

Patryk Cybulski                                                                                                  
prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą                                                                               
ROL-PAT                                                                           

Patryk Cybulski  

Rogóźno 116, 86-318 
Rogóźno  

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                   
polowe  

04/62/9571 27.04.2016 

33. 

Marek Bukowski  
prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą 
ROL-MAR 

Marek Bukowski 

Zagajewice 13 
88-133 Dąbrowa Biskupia 

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze,                                           
"zaprawiarki do nasion", "opryskiwacze 

szklarniowe, "pozostały sprzęt do stosowania 
środków ochrony roślin" 

04/17/10013 27.11.2017 

34. 

Natalia Rapczyńska 
prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą 
Business Management Solutions 

Kotomierz                                                              
ul. Koronowska 16                                                   

86-022 Dobrcz 

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                   
polowe, "zaprawiarki do nasion", 

"opryskiwacze szklarniowe", samobieżny lub 
ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania 

środków ochrony roślin w formie granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/03/10313 21.09.2018 

35. UNIA Sp. z o.o. 
ul. Szosa Toruńska 32/38 

86-300 Grudziądz 

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, 
04/62/10594 16.09.2019 

36. 

Piotr Kowalski 
prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą 
Kowalski-Auto-Centrum 

 
ul. Podgórna 65A 
87-300 Brodnica 

opryskiwacze                                                   
ciągnikowe i samobieżne                                                                           

polowe i sadownicze,                                                
"zaprawiarki do nasion" 

 
04/02/10821 

 
27.02.2020 

37. 

Katarzyna Kaczmarek 
prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą 
Stacja Kontroli Opryskiwaczy 

Katarzyna Kaczmarek 

Gawroniec 69/2                                                                 
86-122 Bukowiec 

opryskiwacze                                                   
ciągnikowe i samobieżne                                                                           

polowe i sadownicze,                                                
"zaprawiarki do nasion" 

04/14/11026 13.07.2020 



38. 

Janusz Meyer                                                                           
prowadzący działalność gospodarczą                                                                  

pod nazwą                                                                           
AGRO-TEST                                                              

Janusz Meyer 
 

 
ul. Sikorskiego 14                                                               

88-140 Gniewkowo 

 
opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, 
opryskiwacze WBOMNPK, inny sprzęt kolejowy 

 
 

04/07/11483 

 
 

09.03.2022 

39. 

Wojciech Laskowski 
Prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą 
Mobilna Stacja Kontroli 
Opryskiwaczy Polowych 

Wojciech Laskowski 

 
 

Płowęż 19A 
87-330 Jabłonowo Pom. 

 
opryskiwacze                                                                 

ciągnikowe i samobieżne                                                           
polowe i sadownicze,                                           

"zaprawiarki do nasion", pozostały sprzęt do 
stosowania środków ochrony roślin" 

 
 
 

04/02/11713 

 
 
 

22.02.2023 

40. 

 
Patryk Bryłka 

Prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą 

Firma Handlowo-Usługowa 
PAT-CAR 

Patryk Bryłka 

 
 
 

Bierzyn 29 
87-851 Boniewo 

 
 

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe 

 
 
 

04/18/11720 

 
 
 

28.02.2023 

41. 

Mieczysław Chrzanowski                                                                                              
prowadzący działalność gospodarczą                                                             

w ramach spółki cywilnej                                                                     
pod nazwą                                                                        

Zakład Usługowo - Produkcyjny  

ul. Gen. Józefa Hallera 35                                 
86-230 Lisewo  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                         

samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony 
do stosowania środków ochrony roślin w formie 

granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/04/11772 21.04.2023 



42. 

Roman Nogalski                                                                                            
prowadzący działalność gospodarczą                                                             

w ramach spółki cywilnej                                                                     
pod nazwą                                                                        

Zakład Usługowo - Produkcyjny  

ul. Gen. Józefa Hallera 35                                 
86-230 Lisewo  

opryskiwacze                                                                 
ciągnikowe i samobieżne                                                           

polowe i sadownicze, "zaprawiarki do nasion", 
"opryskiwacze szklarniowe",                                         

samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony 
do stosowania środków ochrony roślin w formie 

granulatu,                                                           
"pozostały sprzęt do stosowania środków 

ochrony roślin" 

04/04/11773 21.04.2023 

 


