
Tabela II. Karta kąpieliska – STARA PLAŻA 

 

Krajowy kod kąpieliska:  

 

3002PKAP0002 

Nazwa i adres kąpieliska:  

 

STARA PLAŻA, UL. 27 STYCZNIA, 64-980 TRZCIANKA 
 

Lp. Rok 

Właściwy 

państwowy 

inspektor 

sanitarny1) 

Ocena bieżąca jakości wody 

Ocena 

sezonowa 

jakości 

wody2) 

Klasyfikacja3) 

Zakaz kąpieli i zalecenia 

właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego 

Aktualizacja 

informacji4) 

Data 

badania 

Wynik 

oceny5) 

Przyczyna wydania oceny 

stwierdzającej 

nieprzydatność wody do 

kąpieli 

Zakaz kąpieli w 

danym sezonie 

kąpielowym6) 

Zalecenia 

właściwego 

państwowego 

inspektora 

sanitarnego 

 

1. 2019 Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Czarnkowie;  
ul. Zamkowa 8,  
64-700 Czarnków; 
tel.: 672552240, 
e-mail: 
higiena.komunalna
@psse-czarnkow.pl 
www.psse-
czarnkow.pl 

25.06.19 r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 24.09.2019 r. 
 

http://www.trzcianka.pl/sit
es/default/files/pliki/turyst
yka/kapieliska/2019/sezon
owa_ocena_jakosci_wody_

-_stara_plaza.pdf 

Nowe kąpielisko - - - 

16.07.19.r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

 
- 

30.07.19 r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

 
- 

20.08.19 r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

 
- 

2. 2020 Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Czarnkowie;  
ul. Zamkowa 8,  
64-700 Czarnków; 
tel.: 672552240, 
e-mail: 
higiena.komunalna
@psse-czarnkow.pl 
www.psse-
czarnkow.pl 

23.06.20 r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 16.11.2020 r. 
 

https://trzcianka.pl/dla-
turysty/trzcianeckie-
jeziora/kapieliska-w-

gminie-trzcianka/ 

Nowe kąpielisko - - - 

09.07.20 r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 

28.07.20 r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 

18.08.20 r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 
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3. 2021 Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Czarnkowie;  
ul. Zamkowa 8,  
64-700 Czarnków; 
tel.: 672552240, 
e-mail: 
higiena.komunalna
@psse-czarnkow.pl 
www.psse-
czarnkow.pl 

22.06.21r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 17.11.2021 r. 
 

https://trzcianka.pl/wp-
content/uploads/2021/11/

sezonowa-ocena-
kapieliska-stara-plaza-

2021.pdf 

dobra - - - 

06.07.21r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 

27.07.21r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 

10.08.21r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- 

4. 2022 Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Czarnkowie;  
ul. Zamkowa 8,  
64-700 Czarnków; 
tel.: 672552240, 
e-mail: 
higiena.komunalna
@psse-czarnkow.pl 
www.psse-
czarnkow.pl 

22.06.22r. Brak 
przydatności 
wody do 
kąpieli 

Pogorszenie 
mikrobiologicznej jakości 

wody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.2022 r. 
 

https://trzcianka.pl/wp-
content/uploads/2022/11/

stara-plaza-sezonowa-
ocena-jakosci-wody-

2022.pdf 
 
 
 
 
 

dobra Od 24.06.2022 r. – do 
26.06.2022r. woda nie 
spełniała wymagań, 
jakim powinna 
odpowiadać woda w 
kąpieliskach zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 
dnia 17 stycznia 2019 
r. w sprawie nadzoru 
nad jakością wody w 
kąpielisku i w miejscu 
okazjonalnie 
wykorzystywanym do 
kąpieli 

Zakaz kąpieli Komunikat PPIS w 
Czarnkowie z 
24.06.2022 r.: 
wprowadzenie 
zakazu kąpieli 
 
Informacja 
telefoniczna z PPIS z 
dnia 26.06.22 r. o 
przydatności wody 
do kąpieli 
 
Komunikat PPIS w 
Czarnkowie z 
27.06.2022 r.: 
informacja o 
przydatności wody 
do kąpieli 

24.06.22r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- - - - 

01.07.22r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- - - - 

05.07.22r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- - - - 
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26.07.22r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- - - - 

03.08.22r. Brak 
przydatności 
wody do 
kąpieli 

Zakwit sinic Od 03.08.22 r. do 
18.08.22 r. 

Zakaz kąpieli Komunikat z 3.08.22 
r. PPIS w Czarnkowie 
o braku przydatności 
wody do kąpieli w 
Kąpielisku nad 
jeziorem Sarcze w 
Trzciance  
 
Komunikat z 
19.08.22 r. o 
przydatności wody 
do kąpieli 

16.08.22r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

- - - - 

22.08.22r. Brak 
przydatności 
wody do 
kąpieli 

Zakwit sinic Od 22.08.2022 r.  
Do 29.08.2022 r. 

Zakaz kąpieli Komunikat z dnia  
22 sierpnia 2022r. 
PPIS w Czarnkowie w 
sprawie jakości wody 
w Kąpielisku Nowa 
Plaża nad jeziorem 
Sarcze w Trzciance 
 
Komunikat z dnia  
29 sierpnia 2022 r. 
O przydatności wody 
do kąpieli 

   29.08.22r. Woda 
przydatna do 
kąpieli 

-   - - - 

 

 

 


