EWIDENCJA KĄPIELISK DLA GMINY LUBSKO
(stan prawny na dzień 09.05.2019 r.)
I. Wykaz kąpielisk
Kod i nazwa Gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla celów statystycznych:
Powiat: Powiat Żary
Województwo: Lubuskie
Lp.
Informacje dotyczące kąpieliska
1
2
1
Kod kąpieliska
2
Nazwa kąpieliska
3
Adres lub lokalizacja kąpieliska
4
Rok
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk
Data: 25.04.2019 r.
Numer: VIII/54/2019
4a
Sezon kąpielowy:
Liczba kąpiących się osób określono na:
Organizator:
Nazwa albo imię i nazwisko
4b
Adres

5.4.08.14.11.06.5 (Lubsko, obszar wiejski)
Kąpielisko
3
w oczekiwaniu na nadanie numeru
„Zbiornik Nowiniec”
Działka 899/3, obręb Białków
2019
wyznaczono
22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
150 osób/ dzień
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku
-------------ul. Bohaterów 3d, 68-300 Lubsko

II. Karta kąpieliska
A. Informacje podstawowe
Lp.

Informacje podstawowe

1

2

1

Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko

„Zbiornik Nowiniec”
Kod kąpieliska: w oczekiwaniu na nadanie numeru
3
Zbiornik „Białków- mała retencja”

1

2

3

4
5

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko

RW 6000 17174829

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

Długość linii brzegowej: 90 mb
Współrzędne geograficzne:
N: 51º 47´43,72” E: 15º 0,38´73”

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli

150

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Adres

ul. Bohaterów 3d
68-300 Lubsko

Dane kontaktowe (telefony, adres
poczty elektronicznej, strona
internetowa
Nazwa albo imię i nazwisko

68 372 21 21
www.osir.lubsko.pl
osir@lubsko.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żarach
ul. Podchorążych 23a
68-200 Żary
68 470 62 58
pssezary@wsse.gorzow.pl
http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/

6

Właściwy Państwowy Inspektor
Sanitarny kontrolujący kąpielisko

Adres
7

Dane kontaktowe (telefony, adres
poczty elektronicznej, strona
internetowa
Infrastruktura w obszarze kąpieliska

8

Liczba toalet
Liczba natrysków
Inne udogodnienia i środki podjęte w

damskie: 2
męskie: 2
jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych
damskie: 0
męskie: 0
kąpielisko monitorowane, przystosowane do potrzeb

2

celu promowania kąpieli

Gospodarka odpadami przy
kąpielisku

Dostęp do wody przeznaczonej do
spożycia
Wpływ infrastruktury na jakość wody
płynnymi

osób niepełnosprawnych, kąpielisko i plaża strzeżone
przez ratowników WOPR, przebieralnie, wypożyczalnia
sprzętu wodnego, pomosty, toalety, punkty
gastronomiczne, plac zabaw dla dzieci, zadaszone
altany drewniane z siedziskami, wędkowanie
tak
Brak
zbiornik bezodpływowy

9

stałymi

Pozwolenia wodnoprawne (data wydania i ważność, nazwa organu
wydającego)
10

11

12

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia,
aktualizacji)
Aktualizacja informacji podstawowych

Istnieje
odbiór ścieków:
LWiK Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 20
68-300 Lubsko

odbiór odpadów:
PGKIM w Lubsku
kosze, pojemniki,
SP. Z O.O.
segregacja
ul. Wrocławska 3
68-300 Lubsko
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu
drewnianego ( decyzja Starosty Żarskiego z dnia
27.05.2013r. znak: WBO.6341.4.2013)
Zgłoszenie zamiaru wykonania kąpieliska
( zaświadczenie PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w
Lubsku z dnia 17.01.2019 r. znak:
WR.6.1.420.11.2018.BK)

28.12.2018 r.
data:
data:
data:
data:

3

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)
Informacje o jakości wody

Lp.

Rok
2019

2

Ocena sezonowa

1

2
Ocena jakości wody przed sezonem
Realizacja harmonogramu, w tym
zawieszenia i jego przyczyny
Liczba próbek mikrobiologicznych
pobranych/ zakwestionowanych
Potwierdzone zanieczyszczenia
mikrobiologiczne ogółem/
krótkotrwałe
Obecność innych organizmów
(sinice, makroalgi) liczba
przypadków i czas trwania
Obecność materiałów smolistych
powstających wskutek rafinacji,
destylacji lub jakiejkolwiek obróbki
pizolitycznej w szczególności
pozostałości podestylacyjnych, lub
szkła, tworzyw sztucznych, gumy
oraz innych odpadów, liczba
przypadków i czas trwania
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej

Zalecenia
organów
inspekcji
sanitarnej

1

Tymczasowy zakaz kąpieli
(data, czas trwania, przyczyna)
Zakaz kąpieli w danym sezonie
(data, czas trwania, przyczyna)

4

Stały zakaz kąpieli
(data, przyczyna)

3

Klasyfikacja

Inne istotne zalecenia i uwagi

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

Sporządziła:
Marta Słowińska- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
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