
I. Karta kąpieliska  

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia) 

Lp. 
 

Informacje o jakości wody  
(dostarczone przez stacje sanitarno – 
epidemiologiczne)  

                                                                      Rok  
 
 
 
  2011       2012   2013      2014        2015   2016 

1                                  2      3          4      5         6           7      8 
1.  Ocena jakości wody przed sezonem dobra        dobra doskonała doskonała doskonała doskonała 

2.  
 

Ocena 
sezonowa  
 
 
 
 

Realizacja 
harmonogramu, w tym 
zawieszenie i jego 
przyczyny  

 
prawidłowa 

 
 

 
prawidłowa 

 
prawidłowa 

 
prawidłowa 

 
prawidłowa 

 
prawidłowa 

Liczba próbek 
mikrobiologicznych 
ogółem/krótkotrwałe 

12 (2 pobrane w 
ramach kontroli 
urzędowej PIS, 

10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach kontroli 
wewnętrznej) 

12 (2 pobrane w 
ramach kontroli 

urzędowej PIS, 10 
przez organizatora 

kąpieliska w 
ramach kontroli 
wewnętrznej) 

14 (4 pobrane w 
ramach kontroli 
urzędowej PIS, 

10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach kontroli 
wewnętrznej) 

14 (4 
pobrane w 

ramach 
kontroli 

urzędowej 
PIS, 10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach 
kontroli 

wewnętrznej) 

12 (2 
pobrane w 

ramach 
kontroli 

urzędowej 
PIS, 10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach 
kontroli 

wewnętrznej) 

12 (2 
pobrane w 

ramach 
kontroli 

urzędowej 
PIS, 10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach 
kontroli 

wewnętrznej) 
Potwierdzone 
zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne 
ogółem/krótkotrwałe 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 



Obecność innych 
organizmów1) (sinice, 
makroalgi, fitoplankton 
morski) liczba 
przypadków i czas 
trwania 

nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono nie 
stwierdzono 

nie 
stwierdzono 

nie 
stwierdzono 

Obecność materiałów 
smolistych powstających 
wskutek rafinacji, 
destylacji lub 
jakichkolwiek obróbki 
pizolitycznej w 
szczególności 
pozostałości 
podestylacyjnych lub 
szkła, tworzyw 
sztucznych, gumy oraz 
innych odpadów1) liczba 
przypadków i czas 
trwania 
Wystąpienie sytuacji 
wyjątkowej2) 

nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono nie 
stwierdzono 

nie 
stwierdzono 

nie 
stwierdzono 

3. 
 

Zlecenia 
organów 
inspekcji 
sanitarnej  
 

Tymczasowy zakaz 
kąpieli (data, czas 
trwania, przyczyna) 
 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

Zakaz kąpieli w danym 
sezonie 
(data, czas trwania, 
przyczyna) 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

Stały zakaz kąpieli (data, 
przyczyna) 

 
      nie dotyczy 

 
          nie dotyczy 

 
   nie dotyczy 

 
   nie dotyczy 

 
   nie dotyczy 

 
   nie dotyczy 

Inne istotne zalecenia i 
uwagi 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 



4. 
 

Klasyfikacja 
 

Zestaw danych o jakości 
wody w kąpielisku ( 
liczba uwzględnionych 
próbek)3) 

 
12 próbek 

 
24 próbki (12 z 
2011 r. i 12 z 
2012 r.) 

 
38 próbek    (12 z 

2011r.  12 z 
2012r.   14 z 

2013r.) 

 
50 próbek    

(12 z 2011r.  
12 z 2012r.   

14 z 2013r. i 
12 z 2014r.) 

 
12 próbek z 

2015r. 

 
12 próbek z 

2016r. 

Wyniki klasyfikacji wody 
w kąpielisku4 

 
dobra 

 
doskonała 

 
doskonała 

 
doskonała 

 
doskonała 

 
doskonała 

 
1) Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.  

2) Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpieliskach w danej lokalizacji, którego  
    występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.  

3) Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek. 

4) Zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z póź. zm.) – niedostateczna,  

    dostateczna, dobra, doskonała.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Karta kąpieliska  

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia) 

Lp. 
 

Informacje o jakości wody  
(dostarczone przez stacje sanitarno – 
epidemiologiczne)  

                                                                      Rok  
 
 
 
  2017       2018   2019      2020        2021   2022 

1                                  2      3          4      5         6           7      8 
1.  Ocena jakości wody przed sezonem doskonała doskonała doskonała doskonała   

2.  
 

Ocena 
sezonowa  
 
 
 
 

Realizacja 
harmonogramu, w tym 
zawieszenie i jego 
przyczyny  

 
prawidłowa 

 
 

 
prawidłowa 

 
prawidłowa 

   

Liczba próbek 
mikrobiologicznych 
ogółem/krótkotrwałe 

12 (2 pobrane w 
ramach kontroli 
urzędowej PIS, 

10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach kontroli 
wewnętrznej) 

12 (2 pobrane w 
ramach kontroli 
urzędowej PIS, 

10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach kontroli 
wewnętrznej) 

12 (2 pobrane w 
ramach kontroli 
urzędowej PIS, 

10 przez 
organizatora 
kąpieliska w 

ramach kontroli 
wewnętrznej) 

   

Potwierdzone 
zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne 
ogółem/krótkotrwałe 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy    

Obecność innych 
organizmów1) (sinice, 
makroalgi, fitoplankton 
morski) liczba 
przypadków i czas 
trwania 

Obecność sinic 
w dniu 

03.08.2017r. 

Obecność sinic 
w dniu 

01.09.2018 r 

nie stwierdzono    



Obecność materiałów 
smolistych powstających 
wskutek rafinacji, 
destylacji lub 
jakichkolwiek obróbki 
pizolitycznej w 
szczególności 
pozostałości 
podestylacyjnych lub 
szkła, tworzyw 
sztucznych, gumy oraz 
innych odpadów1) liczba 
przypadków i czas 
trwania 
Wystąpienie sytuacji 
wyjątkowej2) 

nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono    

3. 
 

Zlecenia 
organów 
inspekcji 
sanitarnej  
 

Tymczasowy zakaz 
kąpieli (data, czas 
trwania, przyczyna) 
 

03.08.2017r. 
(obecność 

sinic), decyzja 
organizatora 

01.09.2018r. 
(obecność 

sinic), decyzja 
organizatora 

nie dotyczy    

Zakaz kąpieli w danym 
sezonie 
(data, czas trwania, 
przyczyna) 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

nie dotyczy    

Stały zakaz kąpieli (data, 
przyczyna) 

 
      nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

   

Inne istotne zalecenia i 
uwagi 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy    

4. 
 

Klasyfikacja 
 

Zestaw danych o jakości 
wody w kąpielisku ( 
liczba uwzględnionych 
próbek)3) 

 
12 próbek 

 
12 próbek 

 
12 próbek 

   

Wyniki klasyfikacji wody 
w kąpielisku4 

 
doskonała 

 
doskonała 

 
doskonała 

   



 
1) Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.  

2) Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpieliskach w danej lokalizacji, którego  
    występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.  

3) Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek. 

4) Zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z póź. zm.) – niedostateczna,  

    dostateczna, dobra, doskonała.  

 


