II. Karta kąpieliska
A. Informacje podstawowe
Gmina Świebodzin JEZ. Wilkowskie
Informacje podstawowe

Lp.

(Nazwa i adres kąpieliska)

Kod kąpieliska1) 0808PKAP0001
2

1

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

2

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

PLLW 10039

3

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

25 m

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli

500

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

6

Organizator
kąpieliska

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

7

Właściwy państwowy
inspektor sanitarny
kontrolujący kąpielisko

Jezioro Wilkowskie

01 lipca - 31 sierpnia 2018r
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin
TEL. 684750816, E-MAIL: osir.swiebodzin@interia.pl,
www.osir.swiebodzin.pl

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Adres

ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin

8

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty
elektronicznej, strona internetowa)
Infrastruktura w obszarze Liczba toalet (damskie, męskie, dla
niepełnosprawnych)
kąpieliska

TEL. centrala 68 382-07-47 lub 68 382-43-54 68 382-23-21
tel. alarmowy 660 452 931 lub 793 862 422, E-Mail:
psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl http://www.edu.wsse.gorzow.pl/swiebodzin
4 szt. Typu TOY-TOY

Liczba natrysków
Inne udogodnienia i środki podjęte w celu
promowania kąpieli4)

Obecnośc Ratowników WOPR, Strefy Kąpieli, Pomost, Przebieralnia, Boisko
do siatkówki plażowej, Zjeżdzalnie dla dzieci,

Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia

Brak

Wpływ infrastruktury na jakość wody

Brak5)

płynnymi
9

kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, brak5)

Gospodarka odpadami
przy kąpielisku
stałymi

10

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

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

12

BRAK

Aktualizacja
informacji
podstawowych

kosze, pojemniki, segregacja, brak5)

należy podać
jaki
Umowy,
rachunki na
odbiór ścieków
Umowy,
rachunki na
odbiór
odpadów

Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu Brak
sprzeciwu na zgłoszenie Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
z dnia 04 grudnia 2017r.
Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu Profil
wody z dnia 119.12.2017r.

data

Czego dotyczy aktualizacja 6)

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

1)

Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2)

Na podstawie danych znajdujących się w profilu wody w kąpielisku.

3)

Na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej
(Global Positioning

System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 821).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych utraciło moc na podstawie § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października
2012 r.

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247), które weszło w życie z dniem 29 listopada 2012 r.
4)

Opisać inne udogodnienia typu obecność WOPR, wydzielone strefy kąpieli (np. dla dzieci), pomosty, sprzęt pływający, przebieralnie, punkty gastronomiczne, wygodny dostęp dla wózków,
dostęp dla psów itp.

5)

Niepotrzebne skreślić.

6)

Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

