
                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 
                                                                                                                                                       do  Zarządzenia Nr  26  /2013 

Prezydenta   Miasta  Konina 
                                 z  dnia   21.11.2013   

w sprawie zasad koordynacji   
kontroli zewnętrznych   

  i  wewnętrznych 

Wydział Ochrony Środowiska 

Sprawozdanie z kontroli  za  2014   rok 
 

Lp. Podmiot kontrolowany 
(pełna nazwa, adres) 

Data 
przeprowa-

dzenia 
kontroli 

Temat kontroli Ilo ść zaleceń, 
wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych zaleceń, 
wniosków, 

 uwag 

1. 

 

 

VIN – KON S.A.  
w Koninie                         
ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 35, 
62-500 Konin 

25.06.2014 r. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 07.06.2010 r. znak OŚ.6210-06/2010 obejmujące szczególne 
korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z ujęcia 
zlokalizowanego na terenie zakładu VIN – KON. 
 

0 - 

2. 

 

Polski Związek 
Działkowców Rodzinny 
Ogród Działkowy im. St. 
Wyspiańskiego  
w Koninie  
ul. Podgórna, 
62-500 Konin 

25.06.2014 r. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 23.06.2009 r. znak OŚ.6210-13/09 obejmujące szczególne 
korzystanie z wód polegające na poborze wody ze studni głębinowej. 

2 1. Konieczność prowadzenia książki 
eksploatacji studni. 
 

2. Konieczność wykonywania 
pomiarów zalegania lustra wody  
w studni. 

3. 

 

Stowarzyszenie 
Użytkowników Ogródków 
Działkowych  
„Cukrownik” w Koninie 
ul. Cukrownicza 15/17,      
62-510 Konin 

27.06.2014 r. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 18.05.2010 r. znak OŚ.6210-03/2010 obejmujące szczególne 
korzystanie z wód polegające na poborze wody powierzchniowej  
z Jeziora Pątnowskiego. 

0 - 

4. 

 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 
Samochodowej  
w Koninie S.A. 
ul. Zakładowa 4,  
62-510 Konin 

26.06.2014 r.  Monitoring jakości wód podziemnych określony w „Dokumentacji 
hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie 
stacji paliw płynnych w Koninie przy ul. Zakładowej wraz z 
projektem lokalnego monitoringu wód podziemnych dla stacji paliw”. 
Dokumentacja przyjęta pismem znak OŚ.7532-3/09 z dnia 30.11.2009 

1 Konieczność wykonywania badań 
organoleptycznych prób wody raz  
w miesiącu, pomiarów zalegania 
zwierciadła wody w piezometrach raz na 
kwartał oraz badań substancji 
ropopochodnych raz na pół roku. 



r. Zaplanowano ponowną kontrolę  
w terminie do końca czerwca 2015 r. 

5. 

 

FUGO S.A. w Koninie 
ul. Przemysłowa 85, 
62-510 Konin 

26.06.2014 r. Monitoring jakości wód podziemnych określony  
w „Dokumentacji hydrogeologicznej dla określenia warunków 
hydrogeologicznych oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska 
wodnego wraz z projektem monitoringu dla nieczynnego składowiska 
odpadów poprodukcyjnych innych niż niebezpieczne i obojętne 
FUGO S.A.  
w Koninie”. Dokumentacja przyjęta pismem znak OŚ.7532-2/09 z 
dnia 30.10.2009 r. 

0 - 

6. 

 

Zakłady Chemiczne  
Organika Azot S.A.  
z siedzibą w Jaworznie                    
ul. Przemysłowa 153, 
62-510 Konin 

29.09.2014 r.  Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 19.10.2010 r. znak OŚ.6210-23/2010 obejmujące szczególne 
korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych z terenu zakładu do ziemi tj.: odwadniającego rowu 
melioracyjnego nr 0008.KWG-D2 należącego do gminy Miejskiej 
Konin. 

0 - 

7. 

 

Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Koninie 
ul. Poznańska 72, 
62-510 Konin 

30.09.2014 r. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 19.07.2013 r. znak OŚ.6341.10.2013 obejmujące szczególne 
korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z utworów 
kredowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej na działkach 333/4, 333/3, 333/1 obręb 
Czarków miasto Konin. 
 

0 - 

8. Konińska Wytwórnia 
Prefabrykatów  
KON – BET Sp. z o.o.  
w Koninie 
ul. Zakładowa 7b, 
62-510 Konin 

14.11.2014 r. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 30.11.2010 r. znak OŚ.6210-30/2010 obejmujące szczególne 
korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z ujęcia 
zlokalizowanego na działce o nr 217/20 obręb Chorzeń przy ul. 
Zakładowej 7b w Koninie. 

0 - 

9. FABET Sp. z o.o. 
ul. Zakładowa 15, 
62-510 Konin 

14.11.2014 r. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 04.01.2011 r. znak OŚ.6210-34/2010 obejmujące szczególne 
korzystanie z wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej 
przy ul. Zakładowej 15 w Koninie na terenie zakładu na działce o nr 
157/6 obręb Chorzeń.  

1 Konieczność uporządkowania terenu 
wokół studni głębinowej. 

10. 

 

„KOŁDERKA”  
w Koninie 
ul. Kleczewska 23, 
 62- 510 Konin 

01.12.2014 r. 

 

Gospodarka odpadami – odzysk i transport odpadów zgodnie  
z Decyzją nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6233-7/2011      
z dnia 28.04.2011 r. 

0 - 



11. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Konin 
Sp. z o.o.  
ul. Gajowa 1,  
62-510 Konin 

12.12.2014 r.  Pozwolenie  wodnoprawne wydane  przez Prezydenta Miasta 
Konina z dnia 14.12.2010 r. znak OŚ.6210-29/2010     
obejmujące szczególne korzystanie z wód polegające na 
wprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych 
z terenu zakładu do ziemi – rowu nr 0012.R.KWG-C. 

0 - 

12. CMC Poland Sp. z o.o.  
z siedzibą w Zawierciu 
 ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 82,            
42-400 Zawiercie 

 

29.12.2014 r. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 21.05.2014 r. znak OŚ.6341.28.2014  obejmujące szczególne 
korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych  wód 
opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. 
Marantowskiej 13 A w Koninie (działki o nr 126/9, 126/10 obręb 
Maliniec) do ziemi – zbiornika ziemnego. 

0 - 

 

 

 

 

 


