
Tabela II. Karta kąpieliska 

 

Krajowy kod kąpieliska: 3062PKAP9701 Nazwa i adres kąpieliska: Przystań Gosławice 

Lp

. 
Rok 

Właściwy 

państwowy 

inspektor 

sanitarny  1)
 

Ocena bieżąca jakości wody 

Ocena 

sezonowa 

jakości 

wody2)
 

Klasyfikacja3)
 

Zakaz kąpieli i zalecenia 

właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego 

Aktualizacja 

informacji4)
 

Data 

badania 

Wynik 

oceny5)
 

Przyczyna 

wydania oceny 

stwierdzającej 

nieprzydatność 

wody do kąpieli 

Zakaz kąpieli 

w danym 

sezonie 

kąpielowym6)
 

Zalecenia 

właściwego 

państwowego 

inspektora 

sanitarnego 

 

1. 2018 

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w 

Koninie 

ul. Staszica 16 

62-500 Konin 

tel. 632439052 

psse.konin@pi

s.gov.pl  

www.psse-koni

n.pl/ 

 

12.06.2018 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

14.06.2018 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

15.06.2018 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

04.07.2018 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

11.07.2018 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

12.07.2018 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

01.08.2018 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

07.08.2018 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

08.08.2018 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku  

29.08.2018 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

29.08.2018 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

06.09.2018 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/ocena-jakosci-wody-w-kapielisku1-18.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/ocena-jakosci-wody-w-kapielisku1-18.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/ocena-jakosci-wody-w-kapielisku1-18.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/ocena-jakosci-wody-w-kapielisku1-18.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGosIIocena1.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGosIIocena1.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGosIIocena1.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGosIIocena1.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biecaocenajakociwodysierpien.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biecaocenajakociwodysierpien.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biecaocenajakociwodysierpien.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biecaocenajakociwodysierpien.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biezcaocenajakociwodywrzesie.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biezcaocenajakociwodywrzesie.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biezcaocenajakociwodywrzesie.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/Biezcaocenajakociwodywrzesie.pdf


 

2. 2019 

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w 

Koninie 

ul. Staszica 16 

62-500 Konin 

tel. 632439052 

psse.konin@pi

s.gov.pl 

www.psse-koni

n.pl/ 

12.06.2019 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

14.06.2019 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

25.06.2019 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

03.07.2019 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

05.07.2019 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

09.07.2019 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

24.07.2019 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

30.07.2019 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

05.08.2019 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

22.06.2019 r. - 

31.08.2019 r 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

02.09.2019 r. 

Ocena jakości 

wody po 

zakończeniu 

sezonu 

kąpielowego 

2019 

 Brak Brak 

12.09.2019 r. 

Ocena jakości wody 

po zakończeniu 

sezonu kąpielowego 

2019 w kąpielisku 

„Przystań Gosławice” 

na Jeziorze 

Pątnowskim 

https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.I.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.I.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.I.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.I.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.IIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.IIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.IIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/PrzystaGos.IIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGos.IIIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGos.IIIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGos.IIIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGos.IIIocena.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGosawice-ocenajakociwody.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGosawice-ocenajakociwody.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGosawice-ocenajakociwody.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGosawice-ocenajakociwody.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGosawice-ocenajakociwody.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGosawice-ocenajakociwody.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/PrzystaGosawice-ocenajakociwody.pdf


 

3. 2020 

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w 

Koninie 

ul. Staszica 16 

62-500 Konin 

tel. 632439052 

psse.konin@pi

s.gov.pl  

www.psse-koni

n.pl/ 

22.06.2020 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

25.06.2020 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku  

 Brak Brak 

01.07.2020 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

06.07.2020 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

 

09.07.2020 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

16.07.2020 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

 

4. 2021 

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w 

Koninie 

ul. Staszica 16 

62-500 Konin 

tel.  

632439052 

psse.konin@pi

s.gov.pl  

www.psse-koni

n.pl/ 

22.06.2021 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

24.06.2021 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

06.07.2021 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

05.07.2021 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

08.07.2021 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

16.07.2021 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

   26.07.2021 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

30.07.2021 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

29.07.2021 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

http://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.I.pdf
http://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.I.pdf
http://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.I.pdf
http://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.I.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.II.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.II.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.II.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/OcenaPrzystaGos.II.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawice.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawice.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawice.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawice.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawiceII.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawiceII.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawiceII.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/Ocenajakosciwodywkapielisku-PrzystanGoslawiceII.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIII.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIII.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIII.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIII.pdf


   23.08.2021 r. 

Woda 

przydatna 

do kąpieli 

Brak 

27.08.2021 r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

w kąpielisku 

 Brak Brak 

26.08.2021 r. 

Bieżąca ocena jakości 

wody w kąpielisku 

_________________________________________________
 

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
kontrolującego kąpielisko. 

2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu. 
3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała. 
4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja. 
5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli. 
6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny. 

https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIV.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIV.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIV.pdf
https://bip.konin.eu/pdf/ochrona_srodowiska/kapieliska/2021/OcenaPrzystaGosawiceIV.pdf

