
Załącznik nr 2 

do Informacji o realizacji  

planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2021rok 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Nazwa komórki organizacyjnej 

Sprawozdanie z kontroli za 2021 rok 

 

Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

1. 

GRUZKAR 

Anna Chłopecka 

ul. Korczaka 8 

Posada 

62-530 Kazimierz Biskupi 

11.03.2021 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

2. 

Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych 

ul. Golińska 10 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

11.03.2021 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 



Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

3. 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych S.A. 

ul. Bażancia 1A 

62-800 Kalisz 

20.05.2021 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

4. 

Firma Usługowa KOSZ 

ul. Wylotowa 57 

63-400 Ostrów 

Wielkopolski 

- 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

- 

Firma nie odbiera 

odpadów komunalnych 

z terenu miasta Konina. 

Na wniosek PUK S.A.     

w Kaliszu z dnia 

11.05.2021 r., Prezydent 

Miasta Konina decyzją    

z dnia 18.05.2021 r. 

wykreślił przedsiębiorcę 

z prowadzonego 

rejestru działalności 

regulowanej. Organ 

odstąpił od 

przeprowadzenia 

czynności kontrolnych 

ww. podmiotu. 



Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

5.  

PreZero Service Centrum 

Sp. z o.o. 

ul. Łąkoszyńska 127 

99-300 Kutno 

Oddział w Kole 

ul. Sosnowa 1 

62-600 Koło 

26.08.2021 r. 

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. 

Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Kościelna 24a 

62-511 Kramsk 

25.08.2021 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

7. 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej      

i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. 

ul. M. Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

25.11.2021 r. 

Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 



Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

8. 

Nieruchomości 

zamieszkałe –obręb 

Chorzeń, Morzysław 

 

27.01.2021r. 

19.02.2021r. 

 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych  

w deklaracjach                   

o  wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

9. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe – 

Wyszyńskiego, Chopina, 

Dworcowa 

24.02.2021r.         

–   Staż Miejska 

Kontrola dotycząca 

zawarcia umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

10. 

Nieruchomości 

zamieszkałe – obręb 

Mieczysławów, Pątnów 

 

28.04.2021r. 

08.06.2021r. 

24.06.2021r. 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych  

w deklaracjach                     

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

11. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe – 

Zagórowska, Makowa, 

Świetojańska 

04.05.2021r. Straż 

Miejska 

Kontrola dotycząca 

zawarcia umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

12. 

Nieruchomości 

zamieszkałe – obręb 

Laskówiec, Przydziałki 

15.07.2021r. 

20.08.2021r. 

03.09.2021r. 

13.09.2021r. 

21.09.2021r. 

28.09.2021r. 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w deklaracjach 

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

13. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe – Okólna, 

Zakładowa, Bankowa 

21.10.2021r. Straż 

Miejska 

Kontrola dotycząca 

zawarcia umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

14. 

Nieruchomości 

zamieszkałe – obręb 

Glinka, Czarków 

26.10.2021r. 

17.11.2021r. 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w deklaracjach 

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

15. 

Nieruchomości 

niezamieszkałe – Żwirki       

i Wigury, Zakole, 

Staromorzysławska 

15.12.2021 r. –

Straż Miejska 

Kontrola dotycząca 

zawarcia umów z firmami 

odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

16. 

Gminne  

Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o.  

ul. Kościelna 24a  

62-511 Kramsk  

23.03.2021 r. 

Spełnienie warunków 

prowadzenia działalności 

w zakresie opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych                  

i transportu nieczystości 

ciekłych. 

brak brak 



Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

17. 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 49 

62-510 Konin  

18.06.2021 r. 

Spełnienie warunków 

prowadzenia działalności 

w zakresie opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych                 

i  transportu nieczystości 

ciekłych. 

brak 

Zalecono prowadzenie 

ewidencji mycia                

i dezynfekcji pojazdów 

asenizacyjnych. 

18. 

GRUPA KUPSIK Sp. z o.o. 

Sp. k. 

ul. Zakładowa 17 

62-510 Konin 

16.06.2021 r. 

Spełnienie warunków 

prowadzenia działalności 

w zakresie opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych                  

i transportu nieczystości 

ciekłych. 

brak 

Zalecono prowadzenie 

ewidencji mycia                

i dezynfekcji pojazdów 

asenizacyjnych oraz 

oznakowanie pojazdu 

asenizacyjnego. 

19. 

Właściciele nieruchomości 

wyposażonych w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości 

ciekłych  

Wrzesień 2021 r. 

Kontrola poprawności 

danych zawartych            

w  zgłoszeniach do 

ewidencji zbiorników 

bezodpływowych (szamb). 

brak brak 

20.  

Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami Zarząd 

Oddziału w Koninie 

ul. Gajowa 7a 62-510 Konin 

10.09.2021 r. – 

08.10.2021 r. 

Prawidłowe wykonywanie 

zadania w tym 

wydatkowanie środków 

dotowanych przez Miasto 

Konin. 

brak brak 



Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

21. 

Agencja Handlowo_ 

Usługowa MAXPERT Beata 

Zaradzka 

Os. Niepodległości 13/53 

62-400 Słupca 

17.12.2021 r. 

Spełnienie warunków 

prowadzenia działalności 

w zakresie opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych                  

i transportu nieczystości 

ciekłych. 

brak 

Zalecono prowadzenie 

ewidencji mycia                

i dezynfekcji pojazdów 

asenizacyjnych oraz 

oznakowanie pojazdu 

asenizacyjnego. 

22. 

Transport i Usługi 

Sprzętem Budowlanym 

Ireneusz Hajdasz 

Rumin 24 

62-500 Konin 

17.12.2021 r. 

Spełnienie warunków 

prowadzenia działalności 

w zakresie opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych                  

i transportu nieczystości 

ciekłych. 

brak 

Zalecono prowadzenie 

ewidencji mycia                 

i dezynfekcji pojazdów 

asenizacyjnych oraz 

oznakowanie pojazdu 

asenizacyjnego. 

23. 

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. 

 

Sporządziła: 

Karolina Minta 

Konin, dnia 13.01.2022 r. 


