
UCHWAŁA NR 735 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na 

rok 2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2022, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Określa się sezon kąpielowy od 01 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 735 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na 

rok 2022. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały będącej 

aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który 

obejmuje okres między 1 czerwca, a 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. 

Przez kąpielisko rozumie się wyznaczony przez radę gminy wydzielony 

i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę 

osób kąpiących się, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano 

stałego zakazu kąpieli. 

Na podstawie art. 37 ust. 3 cyt. ustawy przekazano Prezydentowi Miasta Konina 

wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk kąpielisko, które miałoby być otwarte 

w sezonie kąpielowym. 

Projekt uchwały wraz z wnioskami i dokumentami Prezydent Miasta Konina najpóźniej 

do dnia 28 lutego, obowiązany jest przekazać do zaopiniowania Wodom Polskim, 

właścicielowi wód, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, 

państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu 

dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. 

Prezydent Miasta Konina przygotował projekt uchwały w sprawie określenia sezonu 

kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2022, który 

przesłany został do zaopiniowania ww. organom. 

Projekt uchwały został zaopiniowany bez uwag przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Koninie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 735 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2022 

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 7 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: 

1000 osób. 

5. Termin funkcjonowania kąpieliska: 01.07.2022 roku - 31.08.2022 roku. 

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 odległości50 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. Kąpielisko wyposażone 

w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz 

sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

MSWiA, corocznie uzyskuje Certyfikat Zarządu WOPR w Poznaniu potwierdzający 

spełnienie warunków bezpieczeństwa. Kąpielisko oznakowane wymaganymi tablicami 



z regulaminem, informacją o organizatorze i nadzorującym inspektorze sanitarnym 

oraz aktualnymi wynikami jakości wody i temperaturą wody/powietrza. 

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 


