W sezonie kąpielowym w 2011 r. na terenie całego kraju utworzono
220 kąpielisk. Najwięcej kąpielisk zorganizowanych zostało na terenie
województwa pomorskiego aż 70 kąpielisk, natomiast na terenie
województwa małopolskiego w bieżącym roku nie zostało zorganizowane
żadne kąpielisko. Ocena bieżąca jakości wody w kąpieliskach, wydawana
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie wyników
własnych i przekazywanych przez organizatorów kąpielisk w większości
przypadków była przydatna. Z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały jedynie 10 ocen bieżących
o nieprzydatności wody do kąpieli. Natomiast z powodu nadmiernego
zakwitu sinic zostało wydanych 7 ocen bieżących o nieprzydatności
wody do kąpieli.
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Kąpieliska zgłoszone na sezon kąpielowy 2011 podlegają czteroletniej
ocenie, która po sezonie kąpielowym w 2014 r. zakończy się ich klasyfikacją
jakościową jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczna” lub „niedostateczną”.
Przypominamy, iż wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk organizator
musi złożyć do 31 grudnia 2011 roku poprzedzającego sezon kąpielowy czyli
2012 r. Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/7/WE organem właściwym
za coroczne wyznaczanie kąpielisk jest wójt burmistrz lub prezydenta
miasta z uwagi na to, iż jest to podmiot związany z gospodarowaniem
wodami, zarządzaniem zasobami wodnymi, zaspokojeniem potrzeb
związanych z turystyką, sportem
oraz rekreacją, zainteresowany
Serdecznie zapraszamy
do odwiedzania stron
uregulowaniem gospodarki
Serwisu kąpieliskowego wodno-ściekowej mającej wpływ
w następnym
na jakość wód powierzchniowych,
sezonie kąpielowym 2012. dbający o rozwój regionu, znający
potrzeby mieszkańców. Ponadto
organy te najlepiej orientują się, gdzie korzysta z kąpieli duża liczba osób
i jaka to jest dla danej gminy liczba (zależy ona od atrakcyjności regionu,
warunków klimatycznych i geograficznych, liczby dostępnych kąpielisk)
oraz jak długo może trwać sezon kąpielowy (w kąpieliskach morskich jest
on z reguły krótszy niż w śródlądowych).
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Tegoroczny sezon kąpieliskowy był pierwszym, w którym zaczęły
obowiązywać nowe regulacje prawne wynikające z implementacji
Dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach
i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz. U. L 64 z 4.3.2006).
Dyrektywa ta zupełnie zmienia dotychczasowe podejście do
sposobu nadzorowania jakości wody w kąpieliskach. Zgodnie
z nowymi przepisami nadzór nad jakością wody w kąpieliskach
sprawuje obecnie organizator kąpieliska wraz z organami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
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akość wody w kąpieliskach wód przybrzeżnych, przejściowych
i wewnętrznych jest w naszym kraju podczas trwania sezonu
kąpielowego jest systematycznie kontrolowana i oceniana zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005
r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru
nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(Dz. U. Nr 86, poz. 478).
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Zamknięcie
sezonu kąpielowego
w Polsce w 2011 roku.
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