
Załącznik  

do Uchwały Nr 519 

Rady Miasta Konina 

z dnia 24 marca 2021 r. 

Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2021 

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1, 62-510 

Konin. 

2. Kąpielisko „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku 

Wypoczynkowym ul. Rybacka w Koninie. 

3. Długość linii brzegowej kąpieliska: 55,36 m 

− współrzędne geograficzne: 

strona lewa:   

 N 52.301, E 18.27402777777778 

 N 52.3005556, E 18.273833333333332 

strona prawa: 

 N 52.3009167, E 18.274805555555556 

 N 52.3005556, E 18.274666666666665 

4. Przewidywana maksymalna ilość osób dziennie korzystających z kąpieliska: 

600 osób. 

5. Termin funkcjonowania kąpieliska: 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r. 

6. Opis infrastruktury kąpieliska (w tym urządzeń sanitarnych): kąpielisko ogrodzone 

pomostem, z wydzielonym brodzikiem dla dzieci oraz częścią dla osób umiejących 

(boje żółte) i nieumiejących pływać (boje czerwone). Plaża piaszczysto-trawiasta, na 

plaży zlokalizowana przebieralnia (2 kabiny), sanitariaty z prysznicami w odległości 

50 m od plaży (damski/męski/pomieszczenie dla matki z dzieckiem). Stanowisko 

ratownika – stała wieża – zlokalizowana na plaży, centralnie na wprost kąpieliska. 

Pozostałe 3 mobilne stanowiska ratowników – pośrodku każdego z 3 ramion 

pomostu. Teren kąpieliska oświetlony i monitorowany kamerami. Punkt medyczny 

zlokalizowany przy wieży ratownika na plaży. Pomieszczenie socjalne dla 

ratowników zlokalizowane na piętrze budynku na wprost plaży. Kąpielisko 

oznakowane wymaganymi tablicami z regulaminem, informacją o organizatorze 

i nadzorującym inspektorze sanitarnym oraz aktualnymi wynikami jakości wody 

i temperaturą wody/powietrza. 
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7. Sposób gospodarki odpadami: 20 stałych koszy na śmieci o pojemności ok. 35 l, 

16 koszy mobilnych o pojemności 120 l. Odpady opróżniane są co 2 godziny 

do pojemników zbiorczych o pojemności 1100 l (na stanie 6 sztuk). Wywóz 

odpadów – na żądanie. 

8. Sposób odprowadzania ścieków bytowo-sanitarnych: ścieki odprowadzane do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 

 


	Załącznik  do Uchwały Nr 519 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 r.
	Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2021

