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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawy prawne organizacji kąpieliska
Podstawą prawną do organizacji kąpieliska są zapisy rozdziału 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Wody

wykorzystywane  do  kąpieli.  Ustawa  Prawo  wodne  w  zakresie  swojej  regulacji  wdraża  dyrektywę  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. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14,

z późn. zm. i Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8);

Zapisy ustawy Prawo wodne z 2017 r.:

Art. 37. 

2. Rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja wykaz

kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.

3. Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być

otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, o

którym mowa w ust. 2, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;

2) nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub

wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;

3) wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;

4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;

5) wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;

6) opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;

7) wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1)  kopię  zgłoszenia  wodnoprawnego,  o  którym  mowa  w  art.  394  ust.  1  pkt  4,  wraz  z zaświadczeniem  o

niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9;

2) informacje dotyczące planowanego kąpieliska:

a) aktualny profil wody w kąpielisku,

b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy

kąpieliska nowo utworzonego,

c) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy

istniejącego kąpieliska,

d) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;

3) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

Art. 423. 9.  W  przypadku  gdy  organ  właściwy  w  sprawach  zgłoszeń  wodnoprawnych  nie  wniósł  sprzeciwu,  na  wniosek

dokonującego zgłoszenia, wydaje zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu.
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2. Definicje
Wymogi wobec kąpieliska precyzuje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym kilka definicji.

2.1. Organizator
Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

37) organizatorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się

organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

2.2. Kąpielisko
Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

22)  kąpielisku  –  rozumie  się  przez  to  wyznaczony  przez  radę  gminy  wydzielony  i oznakowany  fragment  wód

powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego

kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy,

zamknięty  zbiornik  wodny  podlegający  oczyszczaniu  lub  wykorzystywaniu  w  celach  terapeutycznych,  sztuczny,

zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych;

2.3. Klasyfikacja wody w kąpielisku
Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

23) klasyfikacji wody w kąpielisku – rozumie się przez to przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej

klasy ze względu na jej właściwości, dokonane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny

jakości wody;

2.4. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

28) miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i

oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem;

2.5. Profil wody w kąpielisku
Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

44) profilu  wody w kąpielisku  – rozumie się  przez to  zespół  danych i  informacji  dotyczących  cech fizycznych,

geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na ich jakość,

wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać  niekorzystny wpływ na

jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających;

2.6. Zanieczyszczenie wody w kąpielisku
Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

76) zanieczyszczeniu wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – rozumie się przez to

obecność  skażenia  mikrobiologicznego  lub  innych  organizmów  lub  odpadów  lub  substancji  niekorzystnie

wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się;

3. Obowiązki Organizatora
Ustawa Prawo wodne nakłada na organizatora obowiązki w związku z organizację kąpieliska
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Art. 37. 3. Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko

ma być otwarte,  przekazuje wójtowi,  burmistrzowi  lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie

kąpielisk, o którym mowa w ust. 2, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć

kąpielisko.

Art. 45. 1. Organizator kąpieliska oraz organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli są obowiązani

oznakować kąpielisko. 

Art. 42. 1.  Organizator  miejsca  okazjonalnie  wykorzystywanego  do  kąpieli  wykonuje  badanie  jakości  wody  nie

wcześniej niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania tego miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego

funkcjonowania,  a  także  każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczenia  wody w miejscu

okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

Art. 47. 1.  Kąpielisko  może  funkcjonować,  jeżeli  jakość  wody  w nim  została  sklasyfikowana  co  najmniej  jako

dostateczna zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2.

2. Jeżeli  jakość wody w kąpielisku została sklasyfikowana jako niedostateczna zgodnie z art.  344 ust. 1 pkt 2,

kąpielisko może funkcjonować pod warunkiem podjęcia działań mających na celu:

1)  ochronę zdrowia  ludzkiego  i  poprawę  jakości  wody,  w tym wprowadzenia  zakazu  kąpieli  w  danym sezonie

kąpielowym albo tymczasowego zakazu kąpieli;

2) ustalenie przyczyn nieosiągnięcia dostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;

3) zapobieżenie, zmniejszenie lub wyeliminowanie przyczyn zanieczyszczenia wody w kąpielisku;

4) przekazanie społeczeństwu informacji dotyczącej jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co

do stwierdzonych zagrożeń.

Art. 344. 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach kontroli urzędowej, dokonują:

1) oceny jakości  wody w kąpielisku pod względem spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1:

a) bieżącej,

b) sezonowej;

2) klasyfikacji jakości wody w kąpielisku pod względem spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, określając ją jako:

a) niedostateczną,

b) dostateczną,

c) dobrą,

d) doskonałą;

Art. 51. 1. Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych,

jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, a także poprawa jakości wód oraz biologicznych

stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.

2. Realizując cel, o którym mowa w ust. 1, należy zapewnić, żeby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do:

3) wykorzystywania do kąpieli;

3. Dla realizacji celu określonego w ust. 2 pkt 3:

1)  organizator  kąpieliska  sporządza  profil  wody  w  kąpielisku,  aktualizuje  go  i  przekazuje  w terminie  7  dni

właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz Wodom Polskim,  (…) oraz podejmuje działania
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mające na celu obniżenie ryzyka zanieczyszczenia wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do

kąpieli, w szczególności działania określone w art. 344 ust. 5 pkt 2 i 7;

2) organy administracji publicznej są obowiązane udostępniać organizatorowi kąpieliska na jego wniosek informacje,

które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku;

Art. 331. 

6.  Organizator  kąpieliska  jest  obowiązany  przekazać  Wodom  Polskim,  w  celu  zarejestrowania  w  systemie

informacyjnym gospodarowania wodami, aktualny profil wody w kąpielisku w terminie 30 dni od jego sporządzenia.

Art. 344.

4. Organizator kąpieliska jest obowiązany do prowadzenia kontroli wewnętrznej.

5. W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska:

1) ustala do dnia 1 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym

inspektorem sanitarnym harmonogram pobrania  próbek wody  z  kąpieliska w sezonie  kąpielowym,  zwany  dalej

„harmonogramem pobrania próbek”;

2) systematycznie wizualnie nadzoruje wodę w kąpielisku i wodę zasilającą kąpielisko pod kątem występowania

zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się

osób;

3)  pobiera  próbki  wody  w  kąpielisku  w  punktach  ustalonych  z  właściwym  państwowym  powiatowym  lub

państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;

4) pobiera dodatkowe próbki wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu krótkotrwałego zanieczyszczenia;

5) wykonuje badania wody z kąpieliska w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1

pkt 2 i metodami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3;

6)  dokumentuje  i  przekazuje  państwowemu  powiatowemu  lub  państwowemu  granicznemu  inspektorowi

sanitarnemu wyniki badania wody w przypadku:

a)  przekroczenia  wymagań  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  48  ust.  1  pkt  1,  w  dniu

pozyskania wyniku badania,

b) spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art.  48 ust. 1 pkt 1, w terminie nie

dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania;

7)  informuje  właściwego  państwowego  powiatowego  lub  państwowego  granicznego  inspektora  sanitarnego  o

wystąpieniu zmian, które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu

harmonogramu pobrania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach;

8) informuje kąpiące się osoby o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. Organizator kąpieliska nieodpłatnie przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu profil wody w kąpielisku w

formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem internetowego serwisu kąpieliskowego, o którym mowa w

art. 347 ust. 3, przed otwarciem sezonu kąpielowego.

Art. 345. 1.  Harmonogram pobrania  próbek uwzględnia terminy pobierania i  analizy jednej  próbki  pobranej  nie

wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym,

w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.

2. W odniesieniu do kąpieliska, w którym sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni, harmonogram pobrania próbek

uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu
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kąpielowego oraz nie mniej niż dwóch próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby

przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.

3.  Stosowanie  harmonogramu  pobrania  próbek  może  zostać  zawieszone  w  przypadku  wystąpienia  sytuacji

wyjątkowej będącej zdarzeniem mającym niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku o prawdopodobieństwie

występowania mniejszym niż raz na 4 lata. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ustania sytuacji wyjątkowej,

należy  powrócić  do  stosowania  obowiązującego  harmonogramu  pobrania  próbek  i  uzupełnić  brakujące  próbki

nowymi.

4.  W  przypadku  zawieszenia  stosowania  harmonogramu  pobrania  próbek  właściwy  państwowy  powiatowy  lub

państwowy  graniczny  inspektor  sanitarny  sporządza  sprawozdanie,  przedstawiając  przyczyny  zawieszenia,  i

przekazuje je Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu celem przekazania wraz ze sprawozdaniem rocznym Komisji

Europejskiej.

Art. 346. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w

kąpielisku  nie  spełnia  wymagań  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  48  ust.  1  pkt  1,  w

szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitu sinic, państwowy powiatowy

lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora kąpieliska, w drodze decyzji, do ustalenia

przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

2. W przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:

1) niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza

zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpieli;

2) w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia organizatora kąpieliska i właściwego miejscowo

wójta,  burmistrza  lub prezydenta miasta  w celu niezwłocznego rozpowszechnienia  informacji  o  wprowadzonym

zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

3. Organizator kąpieliska i właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta w dniu otrzymania decyzji, o

której mowa w ust. 1, rozpowszechnia informację o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego

przekazu.

4.  Organizator  kąpieliska  w  dniu  otrzymania  decyzji,  o  której  mowa  w  ust.  1,  zamieszcza  informację  o

wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu oznakowania kąpieliska określonym w przepisach wydanych na podstawie

art. 49 pkt 3.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–7, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, organy Państwowej Inspekcji

Sanitarnej oraz organizator kąpieliska przekazują społeczeństwu informacje dotyczące jakości wody w kąpielisku w

sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń.

Art. 347. 4. Organizator kąpieliska wprowadza do internetowego serwisu kąpieliskowego dane o temperaturze wody,

temperaturze powietrza i sile wiatru. 

Art. 394. 1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

4. Zakazy dla innych użytkowników wód w związku z funkcjonowaniem kąpieliska
Ustawa Prawo wodne obejmuje szczególną ochroną wody, które są użytkowane jako kąpieliska i chroni je przed

zanieczyszczeniami poprzez wprowadzone zakazy.

Art. 75. Zakazuje się wprowadzania ścieków:

2) do wód:
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b) powierzchniowych w obrębie kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i plaż publicznych nad

wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic,

3) do ziemi:

e) w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz

plaż publicznych nad wodami.

4.1. Odstępstwa od zakazów
W przypadku niektórych ścieków dopuszczono warunkowe ich odprowadzenie.

Art. 76. 1. Dopuszcza się wprowadzanie:

1) wód opadowych lub roztopowych,  wody z przelewów kanalizacji  deszczowej  oraz  wody chłodniczej  do wód

powierzchniowych  lub  do  ziemi,  w  odległości  mniejszej  niż  1 kilometr  od  granic  kąpielisk,  miejsc  okazjonalnie

wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami,

– o ile organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ustali, że takie dopuszczenie nie koliduje z celami

środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód.

2. Właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości

mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych

nad wodami, ścieków i wód innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1, jeżeli wystąpi istotna potrzeba ekonomiczna lub

społeczna, a zwolnienie nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód.

5. Sankcje karne
Ustawa Prawo wodne przewiduje kary za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków.

Art. 477. Kto wbrew:

1) przepisowi art. 42 ust. 1 nie wykonuje badania jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,

2)  przepisowi  art.  42  ust.  3  nie  przekazuje  właściwemu  państwowemu  powiatowemu  lub  państwowemu

granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyników badań jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do

kąpieli,

3) przepisowi art. 45 ust. 1 nie oznakowuje kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,

13) przepisowi art. 344 ust. 4 nie prowadzi kontroli wewnętrznej

– podlega karze grzywny.

6. Internetowy Serwis Kąpieliskowy
W związku z wprowadzeniem ustawy Prawo wodne i wymogami w niej zawartymi Państwowa Inspekcja Sanitarna

opublikowała w Internecie Serwis Kąpieliskowy, który zawiera zwięźle zestawione informacje i wymogi dotyczące

kąpielisk tworzonych w 2018 r i dalszych latach. 

Adres do strony:

https://sk.gis.gov.pl/index.php
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3. Tabela profilu wody

A. Informacje podstawowe
I Dane ogólne o kąpielisku
1 Nazwa kąpieliska 1) „Nad Stawem”
2 Adres kąpieliska 1) ul. Łaska 64/66; 95-050 Konstantynów Łódzki
3 Województwo 1) łódzkie
4 Numer  jednostki  terytorialnej  Nomenklatury

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS)  -  poziom  5,  w  której  zlokalizowane  jest
kąpielisko 1)

5.1.10.15.08.01.1

5 Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest
kąpielisko 1)

Konstantynów Łódzki

6 Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest 
kąpielisko 1)

pabianicki

7 Krajowy kod kąpieliska 2)

8 Identyfikator kąpieliska Numid 2)

II Informacje o profilu wody w kąpielisku
9 Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac 

nad profilem)
27-12-2018 r.

10 Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w 
kąpielisku 1), 3)

Nie sporządzano

11 Data następnej aktualizacji profilu wody w 
kąpielisku 1)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 02-02-2011 r. w sprawie 
profilu wody § 4.4.1- aktualizacja co najmniej 
raz na 4 lata, czyli 26-12-2022 r.

12 Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3) Kąpielisko nowotworzone
13 Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) Beata Makota
III Właściwy organ
14 Imię  i  nazwisko  (lub  nazwa)  oraz  adres,  numer

telefonu,  numer  faksu  oraz  adres  poczty
elektronicznej organizatora kąpieliska 1)

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie 
Łódzkim 
ul. Kilińskiego 75 A
95-050 Konstantynów Łódzki
tel: (0-42) 211-19-05
mail: basen@basen-konstantynow.pl

„Ośrodek Nad Stawem”
ul. Łaska 64/66; 95-050 Konstantynów Łódzki 
tel: (042) 211-13-27
kom: 516-129-884

15 Nazwa  właściwego  terytorialnie  organu
samorządowego,  który  umieścił  kąpielisko  w
wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 1)

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
Tel.: 211-12-12 ;   
fax 42 211-11-68
E-mail: sekretariat@konstantynow.pl

16 Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu 
sanitarnego 1)

Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna
w Pabianicach
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ul. J. Kilińskiego 10/12
95-200 Pabianice
tel. alarmowy (+48) 605-880-220
tel. 42/215-27-76 
tel. 42/215-35-89
fax 42/215-27-76
e-mail: pabianice@pis.lodz.pl

17 Nazwa właściwego regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej 1)

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
tel.: 61 8567 700
fax: 61 8525 731 
mail: sekretariat@ poznan.rzgw.gov.pl

18 Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu 
ochrony środowiska 1)

Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska
w Łodzi
ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
tel.: 42 633-33-43
fax: 42 633-33-33
e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl

19 Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego
1), 4)

Nie dotyczy

IV Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska
20

Kategoria wód, na których zlokalizowane jest 
kąpielisko 5), 6)

 
 

  rzeka□
21  jezioro□
22

 wody przejściowe i morskie wody □
wewnętrzne

23  wody przybrzeżne□
24

Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych
lub akwenu morskich wód wewnętrznych 5)

Nie dotyczy

25 Identyfikator hydrograficzny 5) Nie dotyczy

26
Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w
której znajduje się kąpielisko 5), 6) W zlewni Ner od Dobrzynki do Zalewki

27
Kod  jednolitej  części  wód  powierzchniowych,  w
której znajduje się kąpielisko 5) RW600020183235

28
Kąpielisko  jest  zlokalizowane  w  silnie  zmienionej
jednolitej części wód 5), 8)  Tak  Nie□

29
Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej
części wód 5), 8)  Tak    Nie□ □

30 Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki 1), 5), 9) Kąpielisko zlokalizowane poza rzeką

31
Lokalizacja  kąpieliska  -  długość  plaży  wzdłuż  linii
brzegowej 1) 47,0 m

32 Lokalizacja kąpieliska – informacje uzupełniające  1),

10)
Kąpielisko będzie działać na stawie (zbiorniku 
wodnym) zlokalizowanym w niedalekiej 
odległości (ok. 100 m) prawego brzegu rzeki 
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Ner w Konstantynowie Łódzkim.
Kąpielisko znajduje się w granicach działki 
gruntowej nr 1/2 obr. K-13 Konstantynów 
Łódzki będącej własnością Gminy 
Konstantynów Łódzki

33
Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne 
granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12) 

N E
pkt a

51°44’15.14” 19°19’12.28”
pkt b

51°44’16.48” 19°19’13.37”
pkt c

51°44’16.79” 19°19’12.1”
pkt d

51°44’15.46” 19°19’11.03”
B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku

34
Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie
kąpielowym 2)

data wykonania oceny (dd/mm/rr):
1) ……………………………..
brak oceny- kąpielisko nowotworzone
2) …………………………………..
3) ………………………………

35
Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku 2),

13)

 
 
 

ocena za lata: 
wynik oceny: ...................

36
ocena za lata: 
wynik oceny: ...................

37
ocena za lata: 
wynik oceny: ...................

38
ocena za lata: 
wynik oceny: ...................

39
Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód
w kąpielisku - współrzędne geograficzne w formacie
dziesiętnym 2), 12)

Brak pkt monitoringu na kąpielisku, najbliższy 
pkt monitoringu znajduje się na rzece 
Dobrzynce w Łaskowicach

40
Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź
potencjału  ekologicznego  jednolitej  części  wód,  w
której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15)

data wykonania klasyfikacji: brak danych
rok przeprowadzenia badań monitoringowych,
będących źródłem danych do klasyfikacji: brak 
danych
Ocena potencjału ekologicznego jednolitej 
części wód: brak danych

41

Kod  celowego  punktu  pomiarowo-kontrolnego
objętego  programem  monitoringu  wód
wyznaczonych  do  celów  rekreacyjnych,  w  tym
kąpieliskowych,  z  którego  dane  posłużyły  do
wykonania oceny, o której mowa w polu 34 14)

brak danych

C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka
I Opis  cech  fizycznych,  hydrologicznych  i  geograficznych  wody  w kąpielisku  zlokalizowanym  na

rzece 16)

42 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)

 
 

 200 m□
43 200 - 800 m□
44 > 800 m□
45 Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8) < 10 km□ 2
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46
 10 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 100 

km2

47
 100 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 

1000km2

48
 1000 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 

10 000km2

49  ≥ 10□  000 km2

50 Typ abiotyczny cieku 5)

 51 kod typu:
52

Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) SNQ 
53 SSQ
54 SWQ
55 Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18)

II
Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na 
jeziorze 19)

56 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)

 
 

     < 200 m
57  200 - 800 m□
58  > 800 m□
59 Powierzchnia jeziora 5) 0,0185 km2

60 Typ abiotyczny jeziora 5)  nazwa typu: nie dotyczy
61   kod typu: nie dotyczy
62 Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20)  
63 Głębokość jeziora 5)

 
 max: brak danych

64  średnia.: brak danych

III
Opis  cech  fizycznych,  hydrologicznych  i  geograficznych  wody  w kąpielisku  zlokalizowanym  na
sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących 21)

65 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)

 
 

 200 m□
66  200 - 800 m□
67 > 800 m□
68

Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8)

 
 
 
 

< 10 km□ 2

69
10 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 100 

km2

70
100 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 1000 

km2

71
1000 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 

10 000 km2

72  ≥ 10□  000 km2

73
Powierzchnia  zbiornika  przy  normalnym  poziomie
piętrzenia (NPP) 5)

74
Objętość  zbiornika  przy  normalnym poziomie  piętrzenia
(NPP) 5)

75 Głębokość zbiornika przy normalnym max: 
76 poziomie piętrzenia (NPP) 5) Średnia:
77 Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5)

IV
Opis  cech  fizycznych,  hydrologicznych  i  geograficznych  wody  w kąpielisku  zlokalizowanym  na
wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych

78 Strefa pływów 8), 18)

 
 < 2 m □

79  2 - 4 m□

str. 11



 
80  > 4 m□
81 Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22)

 
nazwa typu: 

82 kod typu: 
83 Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23)

 
nazwa typu:

84 kod typu:
D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz

wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się
I Zrzuty zanieczyszczeń 24)

85 Oczyszczalnia ścieków komunalnych 14), 25), 26), 27)

□ brak danych
Brak  zaewidencjonowanych  źródeł
ścieków  komunalnych  w  pobliżu
planowanego kąpieliska

86 Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27)

□ brak danych
Brak zaewidencjonowanych źródeł 
ścieków przemysłowych w pobliżu 
planowanego kąpieliska

87 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25), 26), 27) □ Nie występują

88 Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27)
□ brak danych

WIOŚ nie dysponuje informacjami na 
temat zanieczyszczeń tego typu

89 Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27)
□ brak danych

WIOŚ nie dysponuje informacjami na 
temat zanieczyszczeń tego typu

90
Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych 
z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27)

□ brak danych
WIOŚ nie dysponuje informacjami na
temat zanieczyszczeń tego typu

91 Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27) □ Nie występują

92
Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 

26), 27)
□ Nie występują

93
Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola 
nawożone gnojówką lub gnojowicą 25), 27)

□ Nie występują

94 Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27) □ Nie występują

95 Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28)
   Region Warty w całości objęty 

obszarem OSN
96 Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29) □ Nie występują 
97 Inne 14), 25) □ Nie występują
II Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30)

98 Zabudowa miejska 1) □ Nie występuje – oddalona minimum 
250 m

99 Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1) □ Nie występują
100 Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) □ Nie występują

101 Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) □ Tereny zieleni parkowej na terenie 
Centrum Rekreacji

102 Grunty orne 1) □ Nie występują
103 Uprawy trwałe 1) □ Nie występują
104 Łąki i pastwiska 1) □ Nie występują
105 Obszary upraw mieszanych 1) □ Nie występują
106 Lasy 1) □ Nie występują
107 Zespoły roślinności drzewiastej □ Drzewa i zieleń parkowa na terenie 
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i krzewiastej 1) Ośrodka nad Stawem

108
Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim 
pokryciem roślinnym 1) □ Nie występują

109 Inne 1) □ Nieużytki na terenach miejskich
III Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24)

110 Kąpiel 1) □ Nie występuje
111 Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1)  Kajaki w „Ośrodku nad Stawem”

112 Wędkarstwo 1)

 Rzeka Ner, staw wędkarski na 
sąsiedniej działce nr 281 obr. K-12 
Konstantynów Łódzki

113 Inne 1) □
IV Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość
114 Toalety 8)

 
    Tak

115  nie□
116 Natryski 8)

 
    Tak

117  nie□
118 Kosze na śmieci 8)

 
    Tak

119  nie□
120 Ogrodzenie plaży kąpieliska 8)

 
 tak□

121     nie
122 Sprzątanie plaży kąpieliska 8)

 
 

    Tak
123 częstotliwość: dwa razy/dobę 31)

124  nie□
125 Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz 

plaży kąpieliska 8)

    Tak
126  nie□
V Inne informacje

127
Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do 
bytowania ryb 5), 8) 

Brak rozporządzenia ws. obszarów 
przeznaczonych do ochrony gatunków 
zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym wydanego na podstawie 
art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 20-07-2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z
późn. zm.)

 tak□
128 nie□
129 Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami 

ochrony przyrody 32) 
 tak□

130  nie
132

Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000
m od wodopoju dla zwierząt 

 tak□
133 odległość od wodopoju 34): ........... m
134    nie
135 Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37)

 
 
 
 

 

 mikrobiologiczne□
136

 metale ciężkie i substancje □
priorytetowe

137  odpady budowlane□
138  inne□
139  brak zanieczyszczeń□
140    brak danych
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E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic
141

Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami 
zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat 2), 8), 38)

 

 nie stwierdzono □ 2)

142
 zjawisko wystąpiło tylko w jednym □

roku

143
 zjawisko wystąpiło w dwóch lub □

trzech latach

144
 zjawisko występowało w każdym □

spośród ostatnich 4 lat
145 Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w 

przyszłości 1), 8), 14)

 

 brak □ 39)

146  małe □ 40)

147  średnie □ 41)

148  duże □ 42)

149 Inne 2)  
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu

I Makroalgi 43)

150 Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14), 44) Brak danych
151 Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44) Brak danych
152 Inne 14)  
II Fitoplankton 45) 

153 Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8)

 
 
 

 brak □ 46)

154  małe □ 47)

155  średnie □ 48)

156  duże □ 49)

157 Inne 14)  
G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania

profilu wody
I Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50)

158
Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2),

5), 14), 29)

Nagłe opady
Bakterie: paciorkowce kałowe, 
eschericha coli

159
Częstotliwość  spodziewanych  krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

sporadycznie
Kilka razy w roku

160
Czas  trwania  spodziewanych  krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

Godzina/doba
< 72 godzin

161
Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń

1), 2), 5), 14), 29)

Opad nawalny/wymywanie 
zanieczyszczeń komunalnych, 
obszarowych i liniowych
Obfite opady deszczu

162
Działania  podejmowane  w  związku  ze  spodziewanymi
krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)

Tymczasowy zakaz kąpieli

163
Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia
spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

W  razie  konieczności  wprowadza  się
tymczasowy  zakaz  kąpieli  wraz  z
umieszczeniem  informacji  na  „  tablicy
informacyjnej  kąpieliska  ”  ,  która  jest
umieszczona  w  bliskim  sąsiedztwie
kąpieliska

164 Właściwe  organy  i  osoby  kontaktowe  na  wypadek
wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
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Tel.: 211-12-12 ;   
fax 42 211-11-68
E-mail: sekretariat@konstantynow.pl

Dyrektor CSiR w Konstantynowie 
Łódzkim - „Ośrodek Nad Stawem”
ul. Łaska 64/66; 95-050 Konstantynów 
Łódzki 
tel: (042) 211-13-27
kom: 516-129-884

Powiatowa  Stacja  Sanitarno-
Epidemiologiczna w Pabianicach
ul. J. Kilińskiego 10/12; 95-200 Pabianice

II Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia

165 Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29), 52)
Potencjalne zanieczyszczenia 
komunalne, obszarowe, liniowe
Szkło, butelki plastikowe, papier, folia

166 Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 1), 2), 5), 14), 29)

Brak odpowiedniej gospodarki 
odpadami przez wypoczywających,
Wymywanie zanieczyszczeń 
komunalnych, liniowych, obszarowych 
przez nawalne opady atmosferyczne 

167
Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi 
krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)

W  razie  konieczności  wprowadza  się
tymczasowy  zakaz  kąpieli  wraz  z
umieszczeniem  informacji  na  „  tablicy
informacyjnej  kąpieliska”  ,  która  jest
umieszczona  w  bliskim  sąsiedztwie
kąpieliska 

168
Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia 
spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

Dodatkowe sprzątanie plaży, sprzątanie 
w obrębie akwenu

169
Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn 
wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych 
zanieczyszczeń 1)

Działania informacyjne i profilaktyczne 
wśród plażowiczów poprzez 
wywieszanie informacji i kolportowanie 
ulotek z zakresu utrzymania obiektu w 
czystości i o sposobach 
zagospodarowania odpadów

170 Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek 
wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
Tel.: 211-12-12 ;   
fax 42 211-11-68
E-mail: sekretariat@konstantynow.pl

Dyrektor CSiR w Konstantynowie 
Łódzkim
„Ośrodek Nad Stawem”
ul. Łaska 64/66; 95-050 Konstantynów 
Łódzki 
tel: (042) 211-13-27
kom: 516-129-884
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Powiatowa  Stacja  Sanitarno-
Epidemiologiczna w Pabianicach
ul. J. Kilińskiego 10/12; 95-200 Pabianice

H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni
danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53)

I

171
Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, 
przybrzeżnych lub morskich wód wewnętrznych 1) rzeka Ner

172 Kod jednolitej części wód 5) RW600020183235
173 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54)

 
 

 < 200 m
174  200 - 800 m□
175  > 800 m□
176

Powierzchnia zlewni 3), 7), 55)

 
 
 
 

 < 10 km□ 2

177
 10 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 100 

km2

178
 100 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 1000

km2

179
 1000 km□ 2 lub więcej, ale mniej niż 

10 000km2

180  ≥ 10□  000 km2

181 Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56)

 
nazwa typu: 

182 kod typu: 
183 Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57)

 
 

SNQ .......... m3/s
184 SSQ .......... m3/s

185 SWQ .......... m3/s

186
Współczynnik nieregularności przepływów
SSQ/SWQ 18), 57) 
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II  .   CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1 – Mapa z lokalizacją kąpieliska
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I  I.   ZAŁĄCZNIKI

1. Kopia wypisu z rejestru gruntów

2. Kopia pisma PGW Wody Polskie z dnia 07-12-2018 r.

3. Kopia pisma WIOŚ w Łodzi z dnia 06-12-2018 r.

4. Kopia pisma PPIS w Pabianicach

5. Kopia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02-02-2011 r w sprawie profilu wody w kąpielisku

6. Kopia  Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych z dnia  6 marca 2012 r.  w sprawie oznakowania i

zabezpieczenia obszarów wodnych oraz z wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
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