Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
W sezonie kąpielowym 2016 w ewidencji powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych na terenie województwa wielkopolskiego znajdowało się 27 kąpielisk
raportowanych do Komisji Europejskiej (w roku 2015- 28 kąpielisk) i

96 miejsc

wykorzystywanych do kąpieli (w roku 2015- 97 miejsc wykorzystywanych do kąpieli).
Tab. 1. Liczba kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w latach 2014-2016.
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Tab. 2. Kąpieliska na terenie woj. wielkopolskiego w sezonie kąpielowym 2016 roku
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1
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kąpieliskowego

klasyfikacja
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Lubasz Jezioro Duże
jezioro Duże
doskonała
Winiary
jezioro Winiary
doskonała
Skorzęcin
jezioro Niedzięgiel
doskonała
Kąpielisko Gminnego
Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Nowym
jezioro Woniejskie
doskonała
Dębcu nad j.
Woniejskim
Kąpielisko Osieczna
jezioro Łoniewskie
dostateczna
ul. Gostyńska 5a
Kąpielisko na Jeziorze
jezioro Młyńskie
doskonała
Młyńskim w Prusimiu
„Plaża Miejska nad
jezioro
doskonała
Jeziorem Jaroszewskim”
Jaroszewskie
Kąpielisko na Jeziorze
Kwileckim w
jezioro Kwileckie
doskonała
Orzeszkowie
Kąpielisko na jeziorze
jezioro Kuchenne nieklasyfikowane
Kuchennym w Prusimiu
Kąpielisko Miejskie
zbiornik wodny
doskonała
Oborniki
LIDO
Kąpielisko OSiR przy

staw Szperek
rzeka Strzegowa

doskonała
doskonała

pilski

2

pleszewski

1

ul. Kąpielowej w
Ostrzeszowie
Płotki
Piaszczyste
Gołuchów
Malta

Rusałka

jezioro Płotki
jezioro Piaszczyste
rzeka Ciemna
jezioro Malta
jezioro
Strzeszyńskie
jezioro Rusałka

dostateczna

Kiekrz - Krzyżowniki

jezioro Kierskie

dobra

jezioro
Niepruszewskie

doskonała

zbiornik wodny
w Owińskach

doskonała

Strzeszyn

poznański

6
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kąp. Akwen Tropicana
w Owińskach
szamotulski

1

śremski

1

wągrowiecki

4

„Łazienki”
jezioro Pniewskie
Kąpielisko nad jeziorem
jezioro Jarosławskie
Jarosławskim
Kąpielisko Miejskie
jezioro Durowskie
Wągrowiec
Kąpielisko Kobylec
jezioro Kobyleckie
Kąpielisko Kamienica jezioro Kaliszańskie
jezioro
Kąpielisko Kozielsko
Stępuchowskie

doskonała
doskonała
doskonała
dobra
doskonała

dobra
doskonała
doskonała
doskonała
dobra
dobre

W roku 2016 w woj. wielkopolskim nie zorganizowano nowych kąpielisk. Z
powodów formalnych Kąpielisko przy Jeziorze Karczownik (powiat chodzieski), które
funkcjonowało w poprzednich latach nie zostało uruchomione.
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli na terenie województwa wielkopolskiego
znajdują się na wodach śródlądowych, w przeważającej większości zorganizowane na
jeziorach
(22 kąpieliska , tj. 81.5 %, wszystkich kąpielisk ), pozostałe zorganizowane były na stawach,
rzekach oraz sztucznych zbiornikach wodnych.
W sezonie kąpielowym Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała oceny jakości wody
we wszystkich kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Wykonano łącznie
120 badań jakości wody z kąpielisk (w tym 31 w ramach kontroli urzędowej) oraz 218 badań
jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

Rys. 1. Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli zorganizowane na jeziorach, zbiornikach, rzekach
oraz stawach w 2016r.
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Zarówno w kąpieliskach jak i miejscach wykorzystywanych do kąpieli nie wystąpiły
przekroczenia wskaźników

mikrobiologicznych: Escherichia coli i Enterokoków.

Stwierdzano wyłącznie zakwity sinic: kąpielisko Winiary (powiat gnieźnieński), kąpielisko
Lido (powiat ostrowski), kąpielisko w Niepruszewie nad jeziorem Niepruszewskim (powiat
poznański), kąpielisko Gołuchów (powiat pleszewski). Zakwit sinic wystąpił również miejscu
wykorzystywanym do kąpieli: Zborowo nad jeziorem Niepruszewskim w powiecie
poznańskim. Jakość wody we wszystkich kąpieliskach pod względem bakteriologicznym, na
koniec sezonu kąpielowego odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w
miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602.).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem w 2016 roku przeprowadzono klasyfikację jakości
wody w kąpieliskach na podstawie 4-letnich badań. W zależności od wyników badań jakość
wody klasyfikowano jako: niedostateczną, dostateczną, dobrą, doskonałą.
W województwie wielkopolskim sezon kąpielowy trwał od 15 czerwca do 30 września.
Corocznie (od 1 stycznia 2013r.) Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi i aktualizuje
internetowy serwis kąpieliskowy, (zgodnie z art. 163c ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r.; Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), który w sezonie kąpielowym jest źródłem
informacji na temat: lokalizacji kąpielisk, czasu trwania sezonu kąpielowego, bieżącej oceny
jakości wody w kąpieliskach, informacji o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn
zakazu, infrastrukturze (np.: rodzaju wywieszonej flagi, wyznaczonych strefach w wodzie,

możliwości cumowania sprzętu wodnego, pomostu, natryskach, obowiązujących zakazach,
informacji na temat miejsc wyznaczonych do rekreacji i sportu, regulaminu kąpielisk i tablic
informacyjnych oraz przebieralni, punktu czerpania wody czy toalet itp.). Serwis
kąpieliskowy udostępnia także dane administratorów oraz dane powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych nadzorujących kąpieliska. Link do serwisu kąpieliskowego umieszczony
jest na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (https://wssepoznan.pl/menu-strony/plywalnie-i-kapieliska)

oraz

na

stronie

Głównego

Inspektora

Sanitarnego. Dodatkowo, w trakcie trwania sezonu na stronie internetowej Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu publikowane były komunikaty o jakości
wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli z obszaru województwa
wielkopolskiego.

Rys. 2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli „Wielkopolska” Rudno (powiat wolsztyński)

We wszystkich kąpieliskach nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w województwie wielkopolskim jakość wody odpowiadała wymaganiom
określonym w obowiązującym w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W dalszym ciągu
obserwuje się niepokojącą proporcję między ilością miejsc wykorzystywanych do kąpieli

(96), a ilością kąpielisk (27), które spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/7/WE. Kąpiel w nich jest w pełni bezpieczna, a
jakość wody podlega stałej kontroli w czasie trwania sezonu kąpielowego. Miejsca
wykorzystywane do kąpieli docelowo mają służyć jako miejsca okazjonalnie wykorzystywane
do kąpieli podczas zorganizowanego krótkotrwałego wypoczynku letniego (obozy harcerskie,
ośrodki wypoczynkowe, campingi, gospodarstwa agroturystyczne, itp.). W miejscach tych
osoby kąpią się na własne ryzyko.

