
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 zewnętrznych za 2018 rok 

Lp. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag* 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

1. Stacja paliw LOTOS 

ul. Ślesińska 40a  

62-510 Konin 

05.07.2018 r.  Przestrzeganie obowiązku 

wykonywania badań wód 

podziemnych zgodnie z lokalnym 

monitoringiem wód podziemnych  

w latach 2012 - 2017, który został 

przedłożony w „Dokumentacji 

hydrogeologicznej określającej 

warunki hydrogeologiczne  

i aktualny stan zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo – wodnego 

wraz z projektem monitoringu 

środowiska gruntowo – wodnego dla 

potrzeb nowo budowanej stacji 

paliw” zatwierdzonej decyzją znak 

2 1. Wykonywanie obowiązku 

badania wód podziemnych. 

2. Sporządzanie raportu raz 

na dwa lata i dostarczanie 

go do Prezydenta Miasta 

Konina. 

                                                           
*Niepotrzebne skreślić 



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 

06.07.2018 r. Przestrzeganie obowiązku 

wykonywania badań wód 

podziemnych zgodnie z lokalnym 

monitoringiem wód podziemnych  

w latach 2012 - 2017, który został 

przedłożony w „Dodatku nr 1 do 

Dokumentacji geologicznej 

określającej warunki 

hydrogeologiczne 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. 

2 1. Wykonywanie obowiązku 

badania wód podziemnych. 

2. Sporządzanie raportu raz 

na dwa lata i dostarczanie 

go do Prezydenta Miasta 

Konina. 

3. TANK-ROM  

Kaźmierowscy Sp. J.  

Roztoka 12 62-540 

Kleczew 

Stacja paliw przy  

06.07.2018 r. Przestrzeganie realizacji zaleceń 

pokontrolnych z 2017 r.,  

tj. obowiązku wykonywania badań 

wód podziemnych zgodnie  

1 1. Sporządzanie raportu raz 

na pięć lat i dostarczanie 

go do Prezydenta Miasta 

Konina. 



ul. Szpitalnej 45  

w Koninie 

z lokalnym monitoringiem wód 

podziemnych, który został 

przedłożony w „Dokumentacji 

hydrogeologicznej wraz  

z projektem monitoringu dla 

określenia warunków 

hydrogeologicznych oraz stopnia 

zanieczyszczenia środowiska 

gruntowo – wodnego dla potrzeb 

nowo budowanej stacji paliw  

w Koninie przy ul. Szpitalnej”  

i przyjęty pismem znak RO-7530-

9/2002 z dnia 12.09.2002 r.,  

a następnie zmieniony pismem znak 

OŚ.7532-12/10 z dnia 03.09.2010 r. 

oraz sporządzania raportu raz na 

pięć lat i dostarczania go do 

Prezydenta Miasta Konina. 

4. CarBlack Olejniczak  

i Wspólnicy Sp. j.  

ul. Torowa 4 

62 – 510 Konin 

31.07.2018 r. Przestrzeganie zasad gospodarki 

odpadami określonej  

w pozwoleniu na wytwarzanie 

odpadów – decyzji nr 7 Prezydenta 

Miasta Konina znak OŚ.6221.8.2015  

z dnia 23.10.2015 r., zmienionej 

decyzją Nr 4 Prezydenta Miasta 

0 Brak 

 

 

 



Konina znak OŚ.6221.6.2017 z dnia 

08.09.2017 r. 

Ewidencja odpadów i zbiorcze 

zestawienie danych o rodzajach  

i ilości wytwarzanych odpadów. 

5. BOOKS Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Tuliszkowska 14D 

Żychlin  

62 – 571 Stare Miasto 

Drukarnia w Koninie 

ul. Europejska 3  

62 – 500 Konin 

26.09.2018 r. Przestrzeganie zasad gospodarki 

odpadami określonej w pozwoleniu 

na wytwarzanie odpadów – decyzji  

nr 1 Prezydenta Miasta Konina znak 

OŚ.6221.1.2016 z dnia 01.04.2016 r., 

zmienionej decyzją nr 1 Prezydenta 

Miasta Konina znak OŚ.6221.3.2017  

z dnia 13.04.2018 r. oraz decyzją nr 1 

Prezydenta Miasta Konina znak 

OŚ.6221.3.2018 z dnia 22.03.2018 r. 

Ewidencja odpadów i zbiorcze 

zestawienie danych o rodzajach  

i ilości wytwarzanych odpadów. 

0 Brak 

6. BOOKS Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Tuliszkowska 14D 

Żychlin  

62 – 571 Stare Miasto 

Drukarnia w Koninie 

ul. Europejska 3  

62 – 500 Konin 

26.09.2018 r. Kontrola w zakresie przestrzegania 

warunków pozwolenia na 

wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza określonych w decyzji nr 1 

Prezydenta Miasta Konina znak 

OŚ.6225.3.2016 z dnia 07.07.2016 r. 

tj. zainstalowania króćców 

2 Wezwanie do usunięcia 

naruszeń:  

1. Zainstalowania króćców 

pomiarowych na emitorach 

E3 i E4 w terminie do 

30.11.2018 r.  



pomiarowych na emitorach E3 i E4 

oraz przeprowadzenie wstępnych 

pomiarów wielkości emisji. 

 

i przekazania dokumentów 

potwierdzających 

zainstalowanie ww. do 

Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Koninie. 

2. Przeprowadzenia 

wstępnych pomiarów 

wielkości emisji do 

31.03.2019 r. i przekazania 

do Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Koninie oraz 

do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Poznaniu 

Delegatura w Koninie. 

 

Sporządził: Urszula Rusin 

Konin, dnia 23.01.2019 r. 

………………………………………………… 

Podpis kierownika komórki organizacyjnej 


