
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

 

Wydział Ochrony Środowiska 

Sprawozdanie z kontroli za 2019 rok

Lp. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowa

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag* 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

1. Stacja paliw LOTOS 

ul. Ślesińska 40a  

62-510 Konin 

25.04.2019 Przestrzeganie realizacji zaleceń 

pokontrolnych z 2018 r., tj. obowiązku 

wykonywania badań wód 

podziemnych zgodnie z lokalnym 

monitoringiem wód podziemnych, 

który został przedłożony w 

”Dokumentacji hydrogeologicznej 

określającej warunki 

hydrogeologiczne i aktualny stan 

zanieczyszczenia gruntowo-wodnego 

wraz z projektem monitoringu 

środowiska gruntowo – wodnego dla 

0 Brak 

                                                                 
*Niepotrzebne skreślić 



potrzeb nowo budowanej stacji paliw” 

zatwierdzonej decyzja znak RO-

7530/2/2000 z dnia 18.07.2000 r. oraz 

sporządzania raportu raz na dwa lata i 

dostarczania go do Prezydenta Miasta 

Konina. 

2. Stacja paliw LOTOS 

ul. Poznańska 53a 

62-510 Konin 

25.04.2019 Przestrzeganie realizacji zaleceń 

pokontrolnych z 2018 r., tj. obowiązku 

wykonywania badań wód 

podziemnych zgodnie z lokalnym 

monitoringiem wód podziemnych, 

który został przedłożony w „Dodatku 

nr 1 do Dokumentacji geologicznej 

określającej warunki 

hydrogeologicznej w rejonie 

projektowanej stacji paliw płynnych 

przy ul. Poznańskiej w Koninie” i 

przyjęty pismem znak RO-7532-9/07 z 

dnia 11.12.2007 r. oraz sporządzania 

raportu raz na dwa lata i dostarczania 

go do Prezydenta Miasta Konina. 

0 Brak 

3. SEALCO Sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa 83A  

62-510 Konin 

17.07.2019 Przestrzeganie i stosowanie przepisów 

ochrony środowiska w zakresie 

gospodarki odpadami oraz decyzji 

Prezydenta Miasta Konina nr 6 z dnia 

0 Brak 



15.07.2013 r. udzielającej zezwolenia 

na przetwarzanie i zbieranie odpadów, 

znak: OŚ.6221.6.2013 

4. AUTO SERWIS  

Krzysztof 

Tomaszewski 

ul. Kleczewska 34A  

62-510 Konin 

16.07.2019 Przestrzeganie i stosowanie 

przepisów ochrony środowiska w 

zakresie gospodarki odpadami oraz 

decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 7 

z dnia 16.09.2013 r. udzielającej 

zezwolenia na wytwarzanie odpadów, 

znak: OŚ.6221.8.2013 

1 Wezwanie do usunięcia 

naruszeń: zmiana 

zezwolenia na 

wytwarzanie odpadów 

polegająca na zwiększeniu 

ilości odpadów o kodach 

13 02 08* , 16 01 13* i 17 

04 05 

5. SEALCO Sp. z o.o.   

ul. Przemysłowa 83A   

62-510 Konin 

17.07.2019 Przestrzeganie warunków pozwolenia 

na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza wydanego przez 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 

02.11.2016 r. OŚ.6225.9.2016 

0 Brak 

 

Sporządził: Urszula Rusin 

Konin, dnia 24.01.2019 r. 

………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                  

Podpis kierownika komórki organizacyjnej 


