KĄPIELISKA
1.

Wstęp

Dyrektywa 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. UE. L. 06.64.37)1 implementowana
do polskiego prawa ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2010 r., Nr 44,
poz. 253) stanowiącą nowelizację ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 267,
poz. 2255, z późn. zm.)2 zmienia dotychczasowe podejście do zagadnienia wyznaczania kąpielisk
i zarządzania nimi, w tym nadzorowania jakości wody w kąpielisku i sposobu jej oceny oraz klasyfikacji.
Woda w kąpieliskach jest tu traktowana jako pewien element środowiska, której jakość jest bezpośrednio
uzależniona od stanu tego środowiska. Zgodnie z preambułą Dyrektywy, woda jest deficytowym
zasobem naturalnym i koniecznym jest, aby każde Państwo Członkowskie objęło ją należytą ochroną.
Polityka Wspólnoty Europejskiej poprzez swoje akty prawne dąży do ciągłej poprawy stanu środowiska,
w tym wód. Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach
określając parametry jakości wody w kąpieliskach3, które Państwa Członkowskie musiały osiągnąć w ciągu
10 lat od jej notyfikacji, stawiała za cel ochronę środowiska i zdrowia publicznego, poprzez zmniejszenie
zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę wody przed dalszym zanieczyszczeniem. Obecna
Dyrektywa 2006/7/WE realizując zobowiązanie do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody
w kąpieliskach, wprowadza element zarządzania jakością wody w kąpielisku. Podstawą środków
zarządzania jakością wody w kąpieliskach jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu lepsze
rozpoznawanie ryzyka, co w szczególności wpływa na poprawę jakości wody. Zgodnie z założeniami
dyrektywy 2006/7/WE przez środki zarządzania rozumie się działania tj.:
t określenie i regularna aktualizacja profilu wody w kąpielisku,
t określenie harmonogramu kontroli,
t kontrola wody w kąpielisku,
t ocena jakości wody w kąpielisku,
t klasyfikowanie wody w kąpielisku,
t określenie oraz ocena przyczyn zanieczyszczenia, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku
oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie kąpiących się,
1 Dyrektywa 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. Urz. L 64 z 04.03.2006 r.)
2 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z późn. zm.)
3 Dyrektywa Rady z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach (76/160/EWG)
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t informowanie społeczeństwa,
t podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narażeniu kąpiących się na kontakt
z zanieczyszczeniami,
t podejmowanie działań w celu obniżenia ryzyka zanieczyszczenia.
Zmiany związane z organizacją i nadzorowaniem kąpielisk wynikają z nowego podejścia do oceny
zagrożeń. Oznacza to odejście od sztywnych ram badania szeregu parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych, gdzie już nieznaczne przekroczenie jednego z parametrów stanowiło
o dyskwalifikacji kąpieliska. Sposób postępowania zgodny ze starą dyrektywą 76/160/EWG powodował,
iż ocena wydawana po sezonie kąpielowym nie odzwierciedlała rzeczywistego stanu kąpieliska oraz
zagrożeń zdrowotnych i innych niezwiązanych z rutynowymi badaniami pomimo kontrolowania długiej
listy parametrów.
Dyrektywa 2006/7/WE realizuje zobowiązanie zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody
w kąpieliskach z równoczesnym wprowadzeniem nowego modelu zarządzania jakością wody
w kąpieliskach i odejściem od ostrych kryteriów normatywnych na rzecz oceny realnych zagrożeń
i analizy tych wskaźników, które rzeczywiście stanowią niebezpieczeństwo. Główna różnica w podejściu
obu dyrektyw polega na kompleksowym podejściu nowej dyrektywy do oceny jakości wody poprzez
analizę dłuższego okresu czasu przy mniejszym zakresie parametrów świadczącym o zanieczyszczeniu
kałowym wody – Escherichia coli i enterokoki, które zostały zakwalifikowane jak stanowiące potencjalnie
największe ryzyko zdrowotne dla osób kąpiących się. Ważna jest prewencja oparta na realnej ocenie
wody i natychmiastowa reakcja. Pozwalają na to m.in. zmiany wprowadzone w zakresie organizacji
i nadzoru nad kąpieliskami poprzez skupienie się na ocenie mikrobiologicznej oraz występowaniu sinic.
Monitorowanie nadmiernego zakwitu sinic pozwala na szybką reakcję w chwili powstania generowanego
przez nie zagrożenia neurologicznego i hepatoksycznego.

2.

Zakres odpowiedzialności
poszczególnych podmiotów

Wójt, burmistrz, prezydent miasta – organ wykonawczy samorządu gminnego, odpowiada za sprawy
organizacyjne związane z wyznaczaniem kąpielisk i prowadzeniem ewidencji, tj.:
t przygotowuje projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk sporządzony po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez organizatorów kąpielisk oraz wydzielonych fragmentów wód
powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska, dla których będzie organizatorem,
t podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk oraz
rozpatruje zgłoszone uwagi i propozycje,
t przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania właściwemu: dyrektorowi regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich,
również właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego,
t prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk1,
t przekazuje na wniosek właściwego inspektora sanitarnego właściwym organom w sprawach
gospodarowania wodami, informacje zawarte w prowadzonej przez niego ewidencji,
t rozpowszechnia informacje o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków
masowego przekazu.
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Rada gminy – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, odpowiada za:
t zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty2. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
(…) 5) ochrony zdrowia, (…) 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych,
t zatwierdza projekt uchwały wyznaczającej kąpieliska.
Organizator kąpieliska – odpowiada za sprawy techniczne związane z prowadzeniem kąpieliska, tj.:
t zorganizowanie kąpieliska i utrzymanie infrastruktury przy nim zlokalizowanej,
t wnioskuje o wyznaczenie kąpieliska uchwałą wójta, burmistrza, prezydenta miasta i umieszczenie
w ewidencji kąpielisk na terenie gminy,
t aktualizuje dane, które zgodnie z ustawą zobowiązany jest dostarczyć właściwemu wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta,
t oznakowuje kąpielisko,
t sporządza profil wody w kąpielisku3,
t prowadzi kontrolę wewnętrzną zgodnie z art. 163 ustawy Prawo wodne,
t ustala wspólnie z inspektorem sanitarnym harmonogram poboru próbek wody do
badań laboratoryjnych,
t systematyczne wizualne nadzorowanie kąpieliska,
t zleca badanie jakości wody laboratoriom upoważnionym ustawowo (laboratoria
Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria zatwierdzone przez organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej),
t niezwłocznie przekazuje wyniki badania wody właściwemu inspektorowi sanitarnemu celem
dokonania oceny jej jakości,
t informuje właściwego inspektora sanitarnego o wystąpieniu zmian mogących mieć wpływ na jakość
wody w kąpielisku oraz o zawieszeniu harmonogramu badań wody w kąpielisku,
t informuje kąpiące się osoby o jakości wody w kąpielisku i o zaleceniach organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej,
t ustala przyczynę ewentualnego zanieczyszczenia wody i podejmuje działania dla ochrony zdrowia
ludzkiego i poprawy jakości wody.

3.

Podsumowanie stanu sanitarnego kąpielisk w 2013 r.

Zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą
zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. L 64 z 04.03.2006 r.)
każdego roku Państwa Członkowskie opracowują dla Komisji Europejskiej raport dotyczący jakości wody
w kąpieliskach. W roku 2011 Polska raportowała 220 kąpielisk, w 2012 r. odnotowała ich 221, natomiast
w roku 2013 w sezonie kąpielowym były otwarte 204 kąpieliska.
Lokalizację poszczególnych kąpielisk raportowanych do Komisji Europejskiej w 2013 r. przedstawiono na
poniższej mapie (mapa 1).

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpieliska oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc
wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527)
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594)
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191)

14

Tabela 3. Liczba kąpielisk nadzorowanych i raportowanych do Komisji Europejskiej w latach 2011–2013 r.
Liczba kąpielisk raportowanych do Komisji Europejskiej
Rodzaj wody
w 2011 r.

w 2012 r.

w 2013 r.

Wody przybrzeżne
i przejściowe

89

87

82

Wody wewnętrzne

131

134

122

Razem

220

221

204

Grafika 2. Lokalizacja kąpielisk raportowanych do Komisji Europejskiej w 2013 r.

3.1. Terminy otwarcia kąpielisk
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) sezon kąpielowy obejmuje
okres między 15 czerwca a 30 września. Indywidualnie dla każdego kąpieliska decyzję o jego otwarciu
i zamknięciu w ramach czasowych określonych prawem praktycznie podejmuje organizator kąpieliska.
Sezon kąpielowy jest okresem określonym przez radę gminy w uchwale, terminy te są zatwierdzane
uchwałą Rady gminy, dodatkowo informacje te można znaleźć w Serwisie kąpieliskowym prowadzonym
przez Główny Inspektorat Sanitarny.

3.2. Kąpieliska w Polsce
W 2013 r. spośród 204 czynnych kąpielisk, większość z nich była zorganizowana na jeziorach. Systematyka
podziału akwenów jest zgodna z wymaganiami Komisji Europejskiej i dzieli się na trzy kategorie. Pierwszą
z nich są jeziora, czyli części wód śródlądowych powierzchniowych stojących. Kolejną są rzeki, czyli części
wód śródlądowych płynących w przeważającej części po powierzchni lądu, ale mogących na pewnych
odcinkach swego biegu płynąć pod ziemią. Ostatnią kategorią są wody przejściowe i przybrzeżne.
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Wody przejściowe oznaczają części wód powierzchniowych w obszarach ujść rzek, które są częściowo
zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód
słodkich. Wody przybrzeżne to wody powierzchniowe po stronie w kierunku lądu od linii, której najbliższy
punkt linii brzegowej jest na odległości jednej mili morskiej po stronie w kierunku morza, od najbliższego
punktu linii bazowej, od której mierzona jest szerokość wód terytorialnych, rozszerzając się tam gdzie to
stosowane, aż do zewnętrznej granicy wód przejściowych1.
W porównaniu do roku 2012 liczba wszystkich kąpielisk w Polsce zmniejszyła się o 17 kąpielisk. Natomiast
liczba miejsc wykorzystywanych do kąpieli zmniejszyła się w porównaniu z sezonem wcześniejszym o 13
obiektów. Wymagania i sposób prowadzenia nadzoru nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych
do kąpieli określone są w ustawie Prawo wodne2, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli3 oraz rozporządzeniu
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli4.
Miejsca wykorzystywane do kąpieli zostały przez ustawodawcę przewidziane mając na względzie
zapewnienie również bezpieczeństwa osobom kąpiącym się podczas zorganizowanego krótkotrwałego
wypoczynku letniego (obozy harcerskie, sezonowe ośrodki wypoczynkowe lub gospodarstwa
agroturystyczne). Miejsca te charakteryzują się, w odróżnieniu do kąpielisk, inną formą nadzoru
sanitarnego nad jakością wody w zakresie zapewniającym wyeliminowanie zagrożeń zdrowotnych
w czasie kąpieli, jednocześnie nie obciążając organizatorów wysokimi wymaganiami dyrektywy oraz
dużymi kosztami inwestycyjnymi w ich infrastrukturę. Umożliwiono tym samym korzystanie z wód do
kąpieli małym podmiotom gospodarczym, czy też organizacjom. Należy wyraźnie zaznaczyć, że większość
kąpielisk w Polsce zostało przekształconych w miejsca wykorzystywane do kąpieli właśnie ze względu na
wymagania, które mają zapewnić kompleksowy nadzór nad jakością wody w kąpielisku, prowadzony nie
tylko przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale przede wszystkim przez organizatora kąpieliska.
Nadzorem sanitarnym w 2013 r. objęto 204 kąpieliska (100% obiektów ujętych w ewidencji).
Najwięcej kąpielisk objętych nadzorem sanitarnym znajdowało się na obszarze województw: pomorskiego (67) i zachodniopomorskiego (47). Najmniej kąpielisk zlokalizowanych było w województwach:
opolskim (2), podkarpackim (2) oraz podlaskim (2). W województwie małopolskim nie zorganizowano
natomiast żadnego kąpieliska.
Grupa kąpielisk morskich objętych nadzorem w sezonie kąpielowym 2013 r. liczyła 82 obiekty (stanowi to
odpowiednio około 40% ogółem i 100% skontrolowanych kąpielisk w grupie). Kąpieliska morskie znajdują
się w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Znaczenie tych kąpielisk jest duże z uwagi na
znaczną liczbę osób korzystających z nich w sezonie letnim. Na terenie województwa pomorskiego
znajdowały się 52 kąpieliska morskie, (o 2 kąpieliska mniej niż w roku 2012) oraz na terenie województwa
zachodniopomorskiego otwartych było 30 kąpielisk morskich (o trzy kąpieliska mniej niż w 2012 roku).

1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w polityce wodnej z.U.UE.L.00327.1)
2 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478)
4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc
wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527)
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Wykres 5. Liczba kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w latach 2012–2013.
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Wykres 6. Liczba kąpielisk w 2012 r. i 2013 r. z podziałem na województwa.
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Największa liczba kąpielisk śródlądowych znajdowała się w 2013 r. w województwach: wielkopolskim (27),
zachodniopomorskim (17), pomorskim (15) i kujawsko-pomorskim (13) oraz warmińsko-mazurskim (13).
Do najistotniejszych elementów nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami należy ocena jakości wody,
prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie

17

Główny Inspektorat Sanitarny. Stan sanitarny kraju w roku 2013.

prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86,
poz. 478)1. Jakość wody była oceniana przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego i następnie przynajmniej raz, w trakcie jego funkcjonowania. Ponadto, organizator kąpieliska jest zobowiązany do ustalenia
z właściwym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobierania próbek i wykonywania zgodnie z nim
badania wody tak, aby w sumie każde kąpielisko było zbadane minimum czterokrotnie w trakcie jego
funkcjonowania w sezonie kąpielowym. W ocenie przydatności wody do kąpieli uwzględniano przede
wszystkim wskaźniki mikrobiologiczne kałowego zanieczyszczenia wody oraz zakwity sinic.
Stan sanitarny kąpielisk objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2013 r. oceniono negatywnie w 7 przypadkach, co stanowi 3% wszystkich skontrolowanych kąpielisk. Oceny o nieprzydatności
wody do kąpieli były wydawane ze względu na zakwity sinic w kąpieliskach.
Wykres 7. Liczba kąpielisk morskich i śródlądowych w porównaniau z miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w sezonie
kąpielowym 2013 r.

845

Miejsca wykorzystywane do kąpieli

122

Kąpieliska śródlądowe

82

Kąpieliska morskie

W ramach nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach, zarówno organizatorzy kąpielisk jak i organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczególną uwagę zwracały na zakwity sinic2. Kontrola występowania
sinic odbywa się na podstawie wizualnego nadzorowania wody, jej koloru, występowania zawiesiny,
mętności wody. Przy dużym nasłonecznieniu, stojącej wodzie i wysokiej temperaturze w wodach zbiorników wodnych dochodzi do tworzących się w zatokach kożuchów wydzielających nieprzyjemny zapach
i masowego rozwoju sinic. Kwitnienie powstaje w około 2 dni i utrzymuje się przez około 5 do 7 dni. Kąpiel
w wodzie, w której występują sinice może być przyczyną podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony
układu pokarmowego i/lub zaburzeń neurologicznych. Gdy sinice obumierają, rozkładające je bakterie
zaczynają zużywać tlen, co zabija ryby oraz zwierzęta i rośliny wodne. Należy podkreślić, że do tej pory
nie odnotowano śmiertelnego zatrucia ludzi toksynami sinic.

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478)
2 Sinice, inaczej cyjanobakterie występują we wszystkich zbiornikach wodnych, jednak problemem stają się, gdy wzrasta ich ilość. Pojawiają
się w wodzie okresowo, szczególnie w okresie wysokich temperatur towarzyszących sezonowi letniemu. Stężenie toksyn sinicowych (w tym
mikrocystyn) i związane z tym ryzyko zdrowotne w wodach zbiorników wykorzystywanych do kąpieli, uzależnione jest od takich czynników, jak
stabilność warunków pogodowych, głębokość zbiornika, siła i kierunek wiatru.
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Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli kąpielisk dokonywały kontroli
wizualnej w zakresie nie tylko obecności zakwitów sinic, ale również obecności innych zanieczyszczeń
i odpadów jak: materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, przedmioty pływające, jak również zwracali
uwagę na wyposażenie kąpielisk. W sezonie kąpielowym 2013 nie odnotowano zanieczyszczeń w postaci
substancji smolistych stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz fauny i flory wody
w kąpieliskach.

3.3. Serwis kąpieliskowy
Zgodnie z zapisami art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne, organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do prowadzenia od sezonu kąpielowego w 2013 r.
Serwisu kąpieliskowego. Serwis kąpieliskowy od 2013 r. dostępny jest na stornie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego pod adresem http://sk.gis.gov.pl/.

Realizując zadanie aktywnego rozpowszechniania informacji dotyczących jakości wód w kąpieliskach oraz
o dostępnej infrastrukturze kąpieliskowej, Główny Inspektor Sanitarny od 2008 r. prowadzi Serwis kąpieliskowy w oparciu o dane z szesnastu Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Aktualizacja
danych zawartych w Serwisie kąpieliskowym odbywała się w sezonie kąpielowym 2013 na bieżąco.
Serwis kąpieliskowy to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający na mapie Polski
wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami Rad gmin kąpielisk.
W Serwisie kąpieliskowym znajdują się również dane dotyczące danych podstawowych kąpieliska tj.
adres, wskazanie stacji sanitarno-epidemiologicznych prowadzących nadzór nad poszczególnymi
kąpieliskami oraz informacje o infrastrukturze kąpieliska w postaci ikonografii. Ocena przydatności
wody w kąpieliskach generowana jest na podstawie ocen bieżących wydawanych przez państwowych
powiatowych inspektorów sanitarnych.
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Grafika 3. Informacja z Serwisu kąpieliskowego o przydatności wody do kąpieli.
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Grafika 4. Informacja z Serwisu kąpieliskowego o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry
mikrobiologiczne i inne wymagania.

Serwis kąpieliskowy zawiera informacje dotyczące kąpielisk, a w szczególności:
t wykaz kąpielisk;
t bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
t informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu oraz informację o innych
zaleceniach dotyczących jakości wody;
t ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony
w języku nietechnicznym;
t informacje o:
t możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,
t liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego,
z uwagi na takie zanieczyszczenie,
t ostrzeżeniu o każdym takim występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu;
t dane o rodzaju oraz spodziewanym czasie trwania sytuacji wyjątkowej, której występowania
nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.
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Grafika 5. Informacje szczegółowe o kąpielisku.
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Ponadto, Serwis kąpieliskowy zawiera informacje z zakresu infrastruktury na obszarze kąpieliska, które
dzielą się na trzy kategorie.
Pierwsza kategoria to „Programy i wyróżnienia” dla danego kąpieliska według zwyczajowo przyjętej
definicji, na przykład Błękitna flaga. Jest to nazwa programu wdrażanego przez pozarządową organizację
ekologiczną – Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE),
zrzeszającą narodowe organizacje pełniące rolę krajowych koordynatorów programów FEE. Błękitna
Flaga jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości
wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa, a także prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. Idea Kampanii Błękitnej Flagi powstała w 1985 r. we Francji, kiedy to kilka miejscowości położonych na Lazurowym Wybrzeżu przyznało certyfikaty Błękitnej Flagi wyróżniającym się kąpieliskom.
Jako kryterium przyznania wyróżnienia uznano prawidłową gospodarkę ściekową i dobrą jakość wody.
Druga kategoria to „Infrastruktura”, w skład której wchodzą informacje czy na terenie kąpieliska
znajduje się:
t ogrodzenie,
t wyznaczona strefa do pływania,
t wyznaczona strefa na plaży do rekreacji i sportu,
t pomost, molo itp.,
t możliwość cumowania sprzętu wodnego,
t wydzielone miejsce do grillowania lub zorganizowania ogniska,
t dostęp do punktu czerpania wody z odprowadzaniem ścieków,
t przystosowanie dla osób niepełnosprawnych,
t kosz na śmieci,
t toaleta,
t natrysk,
t przebieralnia.
Trzecia i ostatnia kategoria to „Bezpieczeństwo”, w skład której wchodzą informacje czy na terenie
kąpieliska znajduje się:
t maszt z flagą WOPR,
t ratownik,
t wydzielone specjalne miejsce do kąpieli dla dzieci,
t wydzielone specjalne miejsce do zabawy dla dzieci,
t zakaz wprowadzania zwierząt domowych,
t regulamin kąpieliska,
t tablica informacyjna (regulamin).
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4.

Organizacja kąpielisk

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują działania mające na celu zwrócenie uwagi zarówno
samorządów, władz lokalnych jak i organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na
zalety wynikające z tworzenia kąpielisk oraz na potrzebę korzystania w czasie letnim z kąpielisk przez
mieszkańców Polski i turystów zagranicznych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują
oraz udzielają porad organizatorom kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w trakcie trwania
sezonu kąpielowego w zakresie prowadzenia nadzoru nad jakością wody. Zapis art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazuje, iż do zakresu działań gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, należy przez to rozumieć również potrzeby związane z organizacją i udostępnianiem kąpielisk. Podobne wskazanie zawarte jest w art. 7 ust. 1 pkt 10, który stanowi,
iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do zadań własnych gminy.
Zapis art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne, który stanowi, iż rada gminy ma określić w drodze uchwały
wykaz kąpielisk do 31 maja każdego roku, pozwala społeczeństwu wpływać na decyzje organów gminy
w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków rekreacji i wypoczynku zgodnych z jego oczekiwaniami. Jeśli lokalna społeczność oczekuje zorganizowania na terenie gminy bezpiecznego, systematycznie
nadzorowanego kąpieliska, spełniającego wszystkie obowiązujące wymagania, to niewątpliwie organy
samorządowe powinny wziąć pod uwagę taką potrzebę. Stanowi to wypełnienie zaleceń Dyrektywy
2006/7/WE umożliwiających aktywny udział społeczeństwa w procesie tworzenia nowych kąpielisk oraz
zgłaszania propozycji, uwag, skarg i wniosków w stosunku do kąpielisk już istniejących.
Należy zaznaczyć, iż wszystkie podmioty zaangażowane
w organizację kąpielisk, a w szczególności wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, powinny dążyć do zwiększenia na
administrowanym obszarze liczby kąpielisk i promowania
bezpiecznej kąpieli na obiektach o najwyższych standardach,
jakim charakteryzują się obecnie kąpieliska w Polsce.
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