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ON-HK.9020.1.899.2022 Konin, dnia 30 września 2022 r 

 

Ocena jakości wody po zakończeniu sezonu kąpielowego 2022  

w Kąpielisku „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim 

Ośrodku Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.) w związku  

z art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. 

zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie  wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) 

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku po sezonie letnim 2022 r.  

stwierdzając, że: 

1. Rada Miasta Konina określiła w drodze uchwały Nr 735 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu 

kąpielisk na terenie Miasta Konina na 2022 rok: 

Kąpielisko „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym  

ul. Rybacka 7 w Koninie (kod ewid. 3062PKAP9701, kod numid: PL4146201130000093) obejmujące 

55,36 m linii brzegowej, kąpielisko raportowane do Komisji Europejskiej. Organizatorem kąpieliska jest 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1. 

2. Termin sezonu kąpielowego Kąpieliska „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim 

Ośrodku Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie został określony Uchwałą Miasta Konina  

Nr 735 z dnia 27 kwietnia 2022 r. i obejmował okres od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. 

3. Prezydent Miasta Konina przedłożył dnia 11.02.2022 r. do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Koninie projekt uchwały Rady Miasta Konina, wraz z wnioskiem 

o umieszczenie Kąpieliska „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku 

Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie w wykazie kąpielisk na 2022 rok. 

4. Załączony do projektu uchwały Miasta Konina wniosek organizatora o umieszczenie Kąpieliska „Przystań 

Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie  

w wykazie kąpielisk na 2022 rok spełniał wymagania określone w art. 37 ust. 4 i art. 37 ust. 5 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.   

5. Realizacja kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanego kąpieliska: 

• dla kąpieliska został wyznaczony jeden punkt pobierania próbek wody do badań; 

• pobieranie i transport próbek z kąpieliska realizowano zgodnie z obowiązującą w woj. wielkopolskim 
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instrukcją pobierania próbek wody, zaś badania próbek wody prowadzone były zgodnie z metodami 

referencyjnymi, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia  

2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym 

do kąpieli; 

• w ramach realizacji badań kontroli urzędowej zgodnie z art. 344 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r.  Prawo wodne pobrano przed sezonem 1 próbkę wody w kąpielisku (dnia 27.06.2022 r.). 

6. Ocena prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora kąpieliska: 

• do dnia 18 maja 2022 r. organizator kąpieliska ustalił w porozumieniu z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Koninie harmonogram pobierania prób wody w prowadzonym kąpielisku  

w sezonie kąpielowym 2022 r.; 

• organizator kąpieliska systematycznie wizualnie nadzorował wodę w prowadzonym kąpielisku pod 

kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób; 

• organizator kąpieliska przez większość sezonu kąpielowego realizował pobieranie próbek wody  

w prowadzonym kąpielisku zgodnie z ustalonym harmonogramem badań, w punkcie ustalonym  

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie i niezwłocznie przekazywał wyniki 

badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w ramach realizacji kontroli 

wewnętrznej. Ostatnia próbka wody z kąpieliska została pobrana w ostatnim dniu sezonu kąpielowego 

(w terminie niezgodnym z harmonogramem ustalonym z PPIS) a sprawozdanie z badań przesłano po 

zakończeniu sezonu kąpielowego. Łącznie pobrano 3 próbki. Badania wody z kąpieliska w ramach 

kontroli wewnętrznej prowadzone były w wymaganym zakresie i metodami referencyjnymi, 

określonymi w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. 

w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do 

kąpieli, a realizowane w CBiD Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 

43-143 Lędziny; 

• organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpielisku. 

7. Ocena jakości wody w kąpielisku  

• w sezonie letnim 2022 r. w Kąpielisku „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim 

Ośrodku Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie woda przez cały sezon kąpielowy była przydatna 

do kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał łącznie 3 „Bieżące oceny 

jakości wody w kąpielisku”. W związku z pobraniem 1 próbki wody z kąpieliska w terminie 

niezgodnym z ww. harmonogramem tj. w ostatnim dniu sezonu kąpielowego i przesłaniem 

sprawozdania po zakończeniu sezonu kąpielowego, brak było możliwości wystawienia czwartej 

bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku oraz wpisania wyników do serwisu kąpieliskowego; 

• ze względu na funkcjonowanie kąpieliska od 2019 r. zgodnie z § 5.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie  

wykorzystywanym do kąpieli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie 16 

próbek obejmujących 4 sezony kąpielowe dokonał klasyfikacji wody w kąpielisku. Analizując wyniki 

badań oraz wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego jakość wody została sklasyfikowana 

jako doskonała. 

8. Informowanie społeczeństwa: 

• Kąpielisko „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym  

ul. Rybacka 7 w Koninie w sezonie letnim 2022 r. było oznaczone przy użyciu tablic informacyjnych 

spełniających wymagania określone w § 3 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 

grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli, 

• wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie „Bieżące oceny jakości 

wody w kąpieliskach” były dostępne dla zainteresowanych na tablicach informacyjnych kąpieliska  

w Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań Gosławice” w Koninie-Gosławicach, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Koninie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie.  
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Ponadto zamieszczane były na internetowej stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Koninie Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Koninie - Portal Gov.pl (www.gov.pl) i ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym Serwis Kąpieliskowy - 

Główny Inspektorat Sanitarny (gis.gov.pl). 

 

 

 

 
Otrzymują: 

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

2. Prezydent Miasta Konina, pl. Wolności 1, 62-500 Konin (ePUAP); 

3. Starostwo Powiatowe w Koninie,  Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin (ePUAP); 

4. a/a  ON HK. 

 
A.R. 

 

https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska
https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska

		2022-09-30T12:06:13+0200
	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz




