
II. Karta kąpieliska

A. Informacje podstawowe

Lp.  Informacje podstawowe Przystań Gosławice Konin, ul. Rybacka 2 62-510 Konin
(Nazwa i adres kąpieliska)

Kod kąpieliska

1  2  3

1  Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko  Jezioro PĄTNOWSKIE 

2  Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje
się kąpielisko2)  

PLLW10090

3  Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony
wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne
geograficzne punktów określających obszar objęty granicami3)

55,36 m, 
Współrzędne geograficzne
strona lewa N:52º18’02,0’’  E:18º16’25,8’’ 
                      N:52º18’03,6’’  E:18º16’26,5’’
strona prawa N:52º18’02,0’’  E:18º16’28,8’’ 
                      N:52º18’03,3’’  E:18º16’29,3’’

4  Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających 
dziennie z kąpieli

 600

5  Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska  22.06-15.09.2018 r.

6  Organizator
kąpieliska

 Nazwa albo imię i nazwisko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

  Adres  ul. Kurów 1, 62-510 Konin 

  Dane kontaktowe (telefony, adres poczty
elektronicznej, strona internetowa)

(63) 2430060, sekretariat@mosirkonin.pl, www.mosirkonin.pl

7  Właściwy
państwowy
inspektor sanitarny
kontrolujący
kąpielisko

 Nazwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 

  Adres ul. Staszica 16, 62-500 Konin 

  Dane kontaktowe (telefony, adres poczty  

mailto:sekretariat@mods


elektronicznej, strona internetowa) (63) 2439052, psse.konin@pis.gov.pl, www.psse-konin.pl

8  Infrastruktura
w obszarze
kąpieliska

 Liczba toalet (damskie, męskie, dla
niepełnosprawnych)

Toalety – 6 damskich, 6 męskich
Toalety dla osób niepełnosprawnych – brak
 

  Liczba natrysków 2 prysznice ( 1 damski, 1 męski)

  Inne udogodnienia i środki podjęte w celu
promowania kąpieli4)

 obecność WOPR, pomost, punkty gastronomiczne

  Dostęp do wody przeznaczonej do 
spożycia

 
Jest

  Wpływ infrastruktury na jakość wody  Brak5)  Istnieje5)  należy podać jaki

9  Gospodarka
odpadami przy
kąpielisku

 płynnymi  
kanalizacja,
zbiornik
bezodpływo
-
wy, brak5)

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z ZE PAK oraz 
PWiK Sp. z o. o. 

  stałymi  kosze,
pojemniki,
segregacja,
brak5)

 Wywóz odpadów gwarantuje firma PGKiM 

10  Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa
organu wydającego)

Brak

11  Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)  Data sporządzenia 08.12.2017 r.

12  Aktualizacja
informacji
podstawowych

 data  Czego dotyczy aktualizacja6)

  data  Czego dotyczy aktualizacja

  data  Czego dotyczy aktualizacja

  data  Czego dotyczy aktualizacja

mailto:psse.konin@pis.gov.pl

