II. Karta kąpieliska
A. Informacje podstawowe
Nazwa i adres kąpieliska: LOGO

Lp.

Informacje podstawowe

ul. Gorzowska, 64-980 Trzcianka

Kod kąpieliska: PL 4110207430000087
1

2

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

Jezioro Długie

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje
się kąpielisko2)

LW10675

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony
wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne
geograficzne punktów określających obszar objęty granicami3)

50 m

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie
300
z kąpieli

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska
Organizator
kąpieliska

6

7

8

01.07.2018 r. – 31.08.2018 r.

Nazwa albo imię i nazwisko

Urząd Miejski Trzcianki

Adres

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

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

tel.: 67 352 73 35
e-mail: sekretariat@trzcianka.pl

Właściwy
państwowy
inspektor sanitarny
kontrolujący
kąpielisko

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Adres

ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków

Infrastruktura
w obszarze
kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie, dla
niepełnosprawnych)

toaleta typu toy-toy VIP z umywalką,
wc w wolnostojącym, drewnianym budynku przy lokalu gastronomicznym

Liczba natrysków

0

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

tel.: 67 255 22 40
e-mail: higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

Gospodarka
odpadami przy
kąpielisku
9

Inne udogodnienia i środki podjęte w celu
promowania kąpieli

Kąpielisko strzeżone, z wyznaczonymi strefami kapania się, piaszczysta plaża, możliwość
korzystania z pływającego sprzętu wodnego i udostępnianie sprzętu do nauki pływania,
wydzielone miejsce do gry w piłkę siatkową, plac zabaw dla dzieci. W pobliżu znajduje się
lokal gastronomiczny.

Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia

Brak

Wpływ infrastruktury na jakość wody

Brak

płynnymi

kanalizacja, Umowa z WC Serwis Sp. z o.o., Zabrze, faktury wystawiane na bieżąco
zbiornik
bezodpływowy, brak5)

stałymi

10

Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa
organu wydającego)

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

12

Aktualizacja
informacji
podstawowych

kosze,
pojemniki,
segregacja,
brak5)

Istnieje

umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Budownictwa
KOMBUD sp. z o.o. w Trzciance, faktury wystawiane na bieżąco

Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie kąpieliska,
znak: BD.2.6.420.3.2018.MW z dnia 28.03.2018 r., wydane przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Trzciance
05.04.2018 r.

data

-

data

-

data

-

data

-

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

Informacje o jakości wody
(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

1
1

2
Ocena jakości wody przed sezonem
Realizacja harmonogramu, w tym
zawieszenie i jego przyczyny

2

Ocena sezonowa

Liczba próbek mikrobiologicznych
pobranych/zakwestionowanych
Potwierdzone zanieczyszczenia
mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe
Obecność innych organizmów1)
(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 odpadów
liczba przypadków i czas trwania

3

Zalecenia organów
inspekcji sanitarnej

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej
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

Rok
2018
3
Przydatna do
kąpieli
25.06.2018 r.
10.07.2018 r.
31.07.2018 r.
14.08.2018 r.

4

5

6

7

8

Klasyfikacja

4

Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku
(liczba uwzględnionych próbek))
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku

