
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 Gospodarki Komunalnej 

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za 2020 rok 
 

Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadz

enia kontroli 

Temat kontroli 

Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych zaleceń, wniosków, 

uwag* 

1. 

PW KOMEX Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 29 

62-500 Konin 

14.02.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

2. 

PHU GRE-PAL  

Grzegorz Rutkowski 

ul. 3 Maja 43/12 

62-500 Konin 

04.02.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 



3. 

EKO KONTENER 

Przemysław Pieczyński 

Rumin 111 

62-504 Konin 

12.02.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

1 

Oznakowanie pojazdu nazwą firmy oraz 

danymi adresowymi – zalecenie zostało 

wykonane 

4. 

Miejski Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Dąbska 24 

62-600 Koło 

06.07.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej  

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

brak brak 

5.  

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno- Handlowo- 

Usługowe „VITRO”  

Stanisław Opas 

ul. Toruńska 72 

62-600 Koło 

- 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej  

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

brak 
Firma nie odbiera odpadów 

komunalnych z terenu miasta Konina.  

6. 

Zakład Oczyszczania 

„GMI-TUR”  

Wiesław Baranowski 

ul. Paderewskiego 17 

62-700 Turek 

21.10.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 



7. 

Właściciele 

nieruchomości 

wyposażonych  

w zbiorniki 

bezodpływowe 

nieczystości ciekłych 

od 

17.06.2020 r. 

do 

20.07.2020 r. 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w zgłoszeniach do 

ewidencji zbiorników 

bezodpływowych (szamb) 

2  

Kontrola została przeprowadzona przez 

Straż Miejską w ramach „Akcji Posesja 

2020”. Kontrola obejmowała  

22 nieruchomości położone przy  

ul. Osada w Koninie. Wydano  

2 pouczenia w związku z brakiem 

okazania przez właścicieli posesji 

dowodu uiszczenia opłaty za usługę 

wywozu nieczystości ciekłych przez 

przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

8. 

Zakład Oczyszczania 

Terenu „BAKUN” 

Andrzej Bakun 

Roztoka 6 

62-513 Krzymów 

26.10.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu posiadającego 

zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości 

ciekłych. 

brak brak 

9. 

KONSALNET Sp. z o.o. 

AS PAK Sp. k. 

ul. Przemysłowa 158 

62-510 Konin 

20.07.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 



10. 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

 i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. 

ul. Rzemieślnicza 21 

62-540 Kleczew 

 

20.07.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

11. 

Zakład Oczyszczania 

Terenu „BAKUN” 

Andrzej Bakun  

Roztoka 6  

62-513 Krzymów 

17.12.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

12. 

EKO-TRANS 

ALEKSANDRA 

Szymczak Jacek 

ul. Gimnazjalna 3 

62-561 Ślesin 

16.12.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

13. 

Usługi Elektryczne 

Tomasz Stadnicki  

ul. Nadrzeczna 46 

Lisiec Wielki 

62-571 Stare Miasto 

17.12.2020 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu posiadającego 

zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości 

ciekłych. 

brak brak 



14. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe ul. 

Kolejowa, Plac Wolności, 

Kleczewska 

 

31.01.2020 r. 

04.03.2020 r. 

Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak 
Kontrola została przeprowadzona przez 

Straż Miejską 

15. 

Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

Morzysław, Nowy Dwór 

12.03.2020 r 

. Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w deklaracjach o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

16. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

Przemysłowa, 11 

Listopada, Sosnowa 

 

09.06.2020r. 

Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji 

brak 
Kontrola została przeprowadzona przez 

Straż Miejską 

17. 

Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

Laskówiec, Międzylesie, 

Wojska Polskiego 

14.05.2020 r. 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w deklaracjach o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



18. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe ul. 

Europejska, Kolska, 

Szpitalna 

13.07.2020 r. 

 

Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji 

brak 
Kontrola została przeprowadzona przez 

Straż Miejską 

19. 

Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

Pątnów, Maliniec 

16.07.2020 r. 

Kontrola została 

przeprowadzona przez Straż 

Miejską 

brak brak 

20. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe ul. Jana 

Pawła II, Brunatna, 

Ślesińska 

3.11.2020 r. 

Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji 

 

W związku sytuacją związaną z Covid-19 

Komendant Straży Miejskiej 

poinformował Wydział Gospodarki 

Komunalnej mailem z dnia 04.11.2020 

r. , iż funkcjonariusze wykonują 

wspólne zadania z Komendą Miejską 

Policji. Na dany moment wszelkie 

kontrole zostały wstrzymane. 

21. 

Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

Grójec, Przydziałki 

21.07.2020.r 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w deklaracjach o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



22. 

Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie 

Sp. z o.o.,  

ul. M. Dąbrowskiej 8,  

62-500 Konin 

brak 

Świadczenie usług przez MZK 

w Koninie Sp. z o.o. w 

zakresie organizacji 

publicznego transportu 

zbiorowego. 

brak 

W związku sytuacją epidemiczną 

związaną z Covid-19 w uzgodnieniu  

z MZK w Koninie Sp. z o.o. 

przedmiotowe kontrole zostały 

wstrzymane 

 

 

Sporządził:   

Konin, dnia 27 .01.2021 r.  


