OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KĄPIELISKA ORAZ ORGANIZATORA
MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie informuje, że w dniu 4 marca
2010 r. została zmieniona Ustawa z dnia 18 lipca 2005 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.
U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) opublikowana w Dz. U. z dnia 22 marca 2010 r.,
Nr 44, poz. 253. Przedmiotowa zmiana dotyczy między innymi organizacji i nadzoru nad
kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli. Nowe przepisy nakładają na
organizatora kąpieliska i organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązki.
Poniżej przedstawione są najważniejsze zagadnienia dotyczące przedmiotowej sprawy.
Kąpieliskiem jest wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany
fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się,
określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w
stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.
Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny
podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny,
zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych;
Miejsce wykorzystywane do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli.
Obowiązki organizatora kąpieliska
1. Przekazywanie wójtowi, burmistrzowi miasta w terminie do 31 grudnia roku
poprzedzającego sezon kąpielowy wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk.
Wniosek powinien zawierać:
 imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora,
 nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska,
 wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska,
 wskazanie przewidywalnej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie
z kąpieliska,
 wskazanie terminu otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
 opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.
Do wniosku dołącza się:
1) pozwolenie wodnoprawne;
2) informacje dotyczące planowanego kąpieliska;
a) aktualny profil wody w kąpielisku (zespół danych i informacji, dotyczących cech
fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych,
mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania
zanieczyszczeń mogących zawierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan
zdrowia osób z niego korzystających),
b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo
wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
c) sposób gospodarki odpadami,

d) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie
kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
e) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.
2. Oznakowanie kąpieliska.
3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody, która obejmuje:
 ustalenie do dnia 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym
powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobrania próbek wody z
kąpieliska w sezonie kąpielowym (harmonogram pobierania próbek uwzględnia
terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym, w
okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie
przekraczała miesiąca),
 systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody zasilającej
kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na
jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób,
 pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym
państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
 pobieranie dodatkowych próbek wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu
krótkoterminowego zanieczyszczenia,
 badanie wody z kąpieliska w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub
laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody,
zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badania w zakresie i
metodami referencyjnymi zgodnymi z przepisami,
 dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie wyników badań właściwemu
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
 informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody
w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek w ramach
kontroli wewnętrznej i jego przyczynach,
 informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obowiązki organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli
1. Wykonanie badań jakości wody tj.:
 nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania,
 przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,
 każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie
wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla
kąpiących się tam osób.
2. Oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
3. Niezwłoczne przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu wyników badań oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać
na pogorszenie jakości wody.

OZNAKOWANIE KĄPIELISKA I MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO
DO KĄPIELI
Oznakowanie kąpieliska
Kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej widocznej i czytelnej, umieszczonej
w łatwo dostępnym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska, Tablica informacyjna
powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny, na sztywnej płycie. Na tablicy informacyjnej
można zamieścić rozrysowanie planu sytuacyjnego obiektu.
Tablica powinna zawierać:
1. napis: "Kąpielisko" i jego nazwę;
2. adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego
za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk i udzielanie informacji
społeczeństwu;
3. nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska;
4. adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego
kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego
prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny;
5. bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
6. klasyfikację jakości wody w kąpielisku;
7. ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku,
przedstawiony w języku nietechnicznym;
8. w przypadku wód w kąpieliskach, w których mogą występować krótkotrwałe
zanieczyszczenia, informacje:
a) o możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,
b) o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu
kąpielowego, z uwagi na takie zanieczyszczenie,
c) stanowiące ostrzeżenie o każdym takim występującym lub przewidywanym
zanieczyszczeniu;
9. rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń
lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej
lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na
cztery lata;
10. informację o zakazie kąpieli albo zalecenie niekąpania się, wraz ze wskazaniem
powodu.
Wyżej wymienione informacje organizator kąpieliska zamieszcza i aktualizuje niezwłocznie
po ich uzyskaniu.

Oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kapieli
Miejsce wykorzystywane do kąpieli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej,
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierającej:
1. napis: "Miejsce wykorzystywane do kąpieli" i jego nazwę;
2. nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora miejsca
wykorzystywanego do kąpieli;

3. adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego
dane miejsce wykorzystywane do kąpieli;
4. bieżącą ocenę jakości wody;
5. informację o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane.

