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  Kościan, dnia 9 stycznia 2020 r. 

Wójt Gminy Kościan 

    ul. Młyńska 15 

   64-000 Kościan 

 

GOŚ.6344.1.2019 

 

OGŁOSZENIE 

 

w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz 

kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020: 

 

1. Przedmiotem publicznej wiadomości jest projekt uchwały Rady Gminy Kościan w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020. 

2. Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały umieszcza się: 

   -  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościan 

   -  na stronie internetowej www.gminakoscian.pl 

Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu uchwały można składać w formie pisemnej na adres 

Urzędu Gminy Kościan: ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan lub na adres                                                      

e-mail: mariuszsikorski@gminakoscian.pl do dnia  7  lutego 2020r. 

 

Wywieszono w dniu: 09.01.2020r.     z up. WÓJTA 

 

Zdjęto w dniu:………………………………       /-/ mgr Małgorzata Krupka 

         Sekretarz Gminy 

 

 

 

 

http://www.gminakoscian.pl/
http://www.gminakoscian.pl/
mailto:mariuszsikorski@gminakoscian.pl
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PROJEKT UCHWAŁY 

 

 

 

UCHWAŁA NR………….. 

RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia……………………… 

 

 

 

 

 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020. 

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – prawo wodne (t. j. Dz. U. z 

2018r, poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Kościan uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020. 

  2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

http://www.gminakoscian.pl/
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Załącznik do Uchwały Nr………………… 

Rady Gminy Kościan 

       z dnia ………………………….. 

 

Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020 

 

1. Kąpielisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dębcu nad Jeziorem Wonieść 

-  Nazwa i adres organizatora kąpieliska:     Ośrodek Sportu i Rekreacji  

          ul. Młyńska 15,  

        64-000 Kościan,   

        tel. 65 512 11 25, 

- Nazwa i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie - Kąpielisko 

mieści się w Nowym Dębcu nad Jeziorem Wonieść, o granicach określonych na załączniku 

graficznym. 

 

-  Długość linii brzegowej:            -   40m 

-  Maksymalna liczba osób korzystająca dziennie z kąpieliska:  - 5 000 

-  Termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska:   - od 27 czerwca 2020r. 

                                                                                                 do 31 sierpnia  2020r. 

 

             - Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych: 

dwa pomosty pływające zakotwiczone o długości 25 metrów i szerokości 2 metry  

z trapami wejściowymi, oddalone od siebie o 40 metrów, pomiędzy którymi wydzielone są 

strefy głębokościowe dla kąpiących i oddzielone linkami z pływakami w kolorze żółtym i 

czerwonym; na końcówkach pomostów wydzielone są miejsca dla ratowników. 

W bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego 

(kajaków, rowerów wodnych, łodzi wiosłowych); na plaży znajduje się zjeżdżalnia. W roku 

2018 wybudowano przy plaży punkt widokowy. 

W sezonie letnim odpady są gromadzone w kontenerze o poj. 10m3 zlokalizowanym przy 

toaletach publicznych. Ponadto w okolicach plaży ustawione są pojemniki i obręcze na worki 

do śmieci o pojemności 0,1m3 w liczbie 25 sztuk. 

 

http://www.gminakoscian.pl/

