II.

Karta kąpieliska

A. Informacje podstawowe
Lp.

Informacje podstawowe

Nazwa i adres kąpieliska
Kod kąpieliska
Jezioro Lubiąż

1

Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych,w której
znajduje sie kąpielisko

LW10911

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony
wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne
geograficzne punktów określających obszar objęty granicami

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających
dziennie z kąpieli

Długość linii brzegowej: 37 m, współrzędne
geograficzne:
Prawa strona N: 52o31’2.9” E: 15o14’31.25”
N: 52o31’2.56” E:15o14’33.88”
Lewa strona N: 52o31’2.77” E: 15o14’31.09”
N: 58o31’2.38” E: 15o14’31.17”
Około 250 -300 osób

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

30.06.2018 r. – 01.09.2018 r.

6

Organizator
kąpieliska

Nazwa

Gmina Lubniewice

Adres

Ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
Tel. 95 755 70 52
e-mail: urzad@lubniewice.pl
strona internetowa: www.lubniewice.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sulęcinie
ul. Lipowa 14 b
69-200 Sulęcin
tel./fax.: (95) 755 34 21
tel. alarmowy: 515 291 136
e-mail: pssesulecin@wsse.gorzow.pl
3 toalety damsko-męskie

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty
elektronicznej, strona internetowa)
7

8

Właściwy
państwowy
inspektor
sanitarny
kontrolujący
kąpielisko

Nazwa albo imię i nazwisko

Infrastruktura
w obszarze
kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie, dla
niepełnosprawnych)

Adres
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty
elektronicznej, strona internetowa)

Liczba natrysków

0

Inne udogodnienia i środki podjęte w celu
promowania kąpieli

Tablice i znaki informacyjne i zakazu dla
korzystających z kąpieliska.
Oznakowanie stref: strzeżonej i
niestrzeżonej.
Wyznaczenie i oznakowanie stref dla
umiejących i nieumiejących pływać.
Wyznaczenie i oznakowanie brodziku.
Zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników
(w sezonie obecnych jest 4 ratowników
dziennie).
Weryfikacja warunków technicznych i
sanitarnych przed otwarciem i w trakcie
trwanie sezonu.
W budynku baru na plaży

Dostęp do wody przeznaczonej do
spożycia

9

Gospodarka

Wpływ infrastruktury na jakość wody
(niepotrzebne skreślić)

Brak

Istnieje (podać jaki)

Płynnymi

kanalizacja, zbiornik

-

odpadami przy
kąpielisku

(niepotrzebne skreślić)

bezodpływowy, brak

Stałymi
(niepotrzebne skreślić)
Zgłoszenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa
organu wydającego)

kosze, pojemniki,
segregacja, brak
http://www.bip.lubniewice.pl/?cid=580

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

Sporządzono w grudniu 2017 r.,
zaktualizowano (uzupełniono) w kwietniu
2018 r.
http://www.bip.lubniewice.pl/?cid=580

12

Aktualizacja
informacji
podstawowych

Czego dotyczy aktualizacja

10

Data
Data
Data
Data

Czego dotyczy aktualizacja
Czego dotyczy aktualizacja
Czego dotyczy aktualizacja

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)
Lp.
1

Ocena sezonowa

2

Informacje o jakości wody
(dostarczone przez stacje
sanitarnoepidemiologiczne)
Ocena jakości wody przed sezonem
Realizacja harmonogramu, w
tym zawieszenie i jego
przyczyny

Liczba próbek
mikrobiologicznych
pobranych
/zakwestionowanych
Potwierdzone zanieczyszczenia
mikrobiologiczne
ogółem/krótkotrwałe
Obecność innych organizmów
(sinice, makroalgi, fitoplankton
morski)
liczba przypadków i czas
trwania
Obecność materiałów
smolistych powstających
wskutek rafinacji, destylacji
lub jakiejkolwiek obróbki
pirolitycznej w szczególności
pozostałości podestylacyjnych,
lub szkła, tworzyw sztucznych,
gumy oraz innych odpadów1)
liczba przypadków i czas
trwania
Wystąpienie sytuacji
wyjątkowej

Klasyfikacja

4

Zalecenia
organów inspekcji
sanitarnej

3

Tymczasowy zakaz kąpieli
(data, czas trwania, przyczyna)
Zakaz kąpieli w danym sezonie
(data, czas trwania, przyczyna)
Stały zakaz kąpieli (data,
przyczyna)
Inne istotne zalecenia i uwagi
Zestaw danych o jakości wody
w kąpielisku (liczba
uwzględnionych próbek)
Wynik klasyfikacji wody w
kąpielisku

Rok
2018
Ocena z poprzedniego roku:
woda przydatna do kąpieli
Harmonogram poboru próbek:
21.06.2018
05.07.2018
19.07.2018
02.08.2018
16.08.2018

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

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

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

Należy uwzględnić co najmniej 16
próbek.
Zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z
późn. zm.) – niedostateczna,
dostateczna, dobra, doskonała.

2019

2020

