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ON-HK.9011.296.2021 Czarnków, dnia 17 listopada  2021 r. 

 
 

SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY 

     
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 

1b Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2021, poz. 624 z późn. zm.) oraz § 4 

ust. 1 pkt 1 lit b i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz.U. z 2019, poz. 255) przedstawia sezonową ocenę jakości wody w kąpielisku. 

W odniesieniu do wód w kąpielisku Nowa Plaża nad jeziorem Sarcze, Trzcianka        

ul. P. Skargi podejmowano działania w następującym zakresie: 

1) Profil wody w kąpielisku: został zaktualizowany po poprzednim sezonie kąpielowym, 

opracowany 07.12.2020 r. i przedstawiony Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 

Sanitarnemu w Czarnkowie z dniem 11.02.2021 r. wraz z wnioskiem o zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 

terenie gminy Trzcianka w 2021 roku i wyznaczenia sezonu kapieliskowego od 01.07.2021-

31.08.2021. 

2) Harmonogram pobierania próbek: po przedstawieniu zaproponowanych przez organizatora 

terminów poboru próbek wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej, PPIS               

w Czarnkowie zatwierdził harmonogram oraz wyznaczył datę poboru próbki w ramach 

kontroli urzędowej na dzień 22.06.2021 r. 

3) Kontrola jakości wody w kąpielisku:  

- w ramach kontroli urzędowej: została przeprowadzona laboratoryjnie przed rozpoczęciem 

sezonu oraz wizualnie przez organy PPIS w Czarnkowie podczas czterech kontroli 

kąpieliska: jednej przed rozpoczęciem sezonu oraz czterech w trakcie trwania sezonu 

kąpielowego, podczas każdej z nich nie stwierdzono niepokojących zmian w jakości wody 

w kąpielisku. 

Próby wody z kąpieliska zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

prawidłowo, w punktach wyznaczonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Czarnkowie. Badania wody zostały wykonane zgodnie z zakresem                  

i metodami referencyjnymi określonymi w zał. 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia        

z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. 

- w ramach kontroli wewnętrznej: była prowadzona laboratoryjnie w trakcie trwania sezonu 

kąpielowego oraz wizualnie, w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: 

http://dziennikwopr.amicum.pl, w której codziennie wpisywane były następujące 

informacje: kto jest ratownikiem na kąpielisku w danym dniu, jakie są warunki pogodowe: 

temperatura wody i powietrza, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, czy kąpiel jest 

dozwolona, jakie prace zostały przeprowadzone na kąpielisku (np. sprzątanie kąpieliska, 

kontrola dna, rozstawienie sprzętu i przygotowanie łodzi) oraz ocena wizualna wody: np. 
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piana, woda przejrzysta. Informacje wprowadzane były przez ratowników i częściowo 

aktualizowane automatycznie ze stacją pogodową znajdującą się na zlokalizowanej na 

plaży, wieży ratowniczej. Z wprowadzonych informacji korzystał pracownik UM                

w Trzciance, który na bieżąco aktualizował warunki na kąpielisku (temperatura wody, 

powietrza, prędkość wiatru, kolor flagi) na Serwisie Kąpieliskowym. 

4) Ocena jakości wody w kąpielisku: w czasie trwania całego sezonu woda z kąpieliska była 

przydatna do kąpieli. Każdorazowo na podstawie sprawozdań z badań dotyczących prób 

wody pobranych z kąpieliska Nowa Plaża nad jeziorem Sarcze, Trzcianka ul. P. Skargi: 

tj. w ramach kontroli urzędowej PPIS w Czarnkowie, przed rozpoczęciem sezonu 

kąpielowego, w dniu 22.06.2021 r. (sprawozdanie nr 680/K/21) oraz w ramach kontroli 

wewnętrznej organizatora kąpieliska, w czasie trwania sezonu kąpielowego, w dniach 

06.07.21, 27.07.21 i 10.08.2021 r. (sprawozdania nr 213/Z/K/21, 262/Z/K/21 i 

310/Z/K/21), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie wydawał bieżącą 

ocenę jakości wody i przekazywał do wiadomości organizatorowi kąpieliska i właściwemu 

burmistrzowi miasta i gminy. 

5) Klasyfikacja wody w kąpielisku: zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia   

17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019, poz. 255), klasyfikacji jakości 

wody w kąpielisku dokonuje się na podstawie co najmniej 16 próbek. Kąpielisko Nowa 

Plaża nad jeziorem Sarcze, Trzcianka ul. P. Skargi działa od roku 2018 i na podstawie 

zestawu 16 próbek wody pobranych w latach 2018-2021 jakość wody w kąpielisku 

sklasyfikowano jako doskonałą.  

6) Określenie oraz ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę         

w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie osób kąpiących się: tego typu 

zagrożenia nie wystąpiły podczas trwania sezonu kąpielowego. 

7) Informowanie społeczeństwa: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, 

wydane bieżące oceny jakości wody w kąpielisku, przekazywał do wiadomości 

organizatorowi kąpieliska i właściwemu burmistrzowi miasta i gminy. Ponadto na bieżąco 

aktualizował dane dostępne na Serwisie Kąpieliskowym. Organizator kąpieliska informacje 

o przydatności wody do kąpieli, temperaturze wody i powietrza umieszczał na tablicy 

informacyjnej z regulaminem kąpieliska oraz na bieżąco aktualizował dane na Serwisie 

Kąpieliskowym. Kąpielisko było oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania 

obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i 

flag (Dz.U. z 2012, poz. 286 ze zm.). Wzory flag stosowano zgodnie z ww. 

rozporządzeniem.  

8) Podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących           

się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia: przed 

rozpoczęciem sezonu kąpielowego organizator kąpieliska oczyścił dno jeziora, a w trakcie 

sezonu regularnie dbał o czystość kąpieliska i linii brzegowej. Ponadto w upalne dni, kiedy 

istniało zwiększone ryzyko powstania zakwitu, woda w jeziorze Sarcze, w sąsiedztwie 

terenu kąpieliska Stara Plaża, była wzruszana poprzez przejazdy motorówek. Działania       

te miały na celu wywołanie ruchu mas wodnych i zwiększenie napowietrzenia wody.  
 

 
Otrzymują: 

1. Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 
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