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Tabela profilu wody w kąpielisku „Lewityn"
A. Informacje podstawowe

Dane ogólne o kąpieliskuI
Nazwa kąpieliska111 LEWITYN
Adres kąpieliska112 Bugaj 110; 95-200 Pabianice
Województwo11 łódzkie3
Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania
Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) -
poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko11

4 5.1.10.15.08.07.2

Nazwa gminy, wktórej jest zlokalizowane kąpielisko115 Miasto Pabianice
Nazwa powiatu,w którym jest zlokalizowane
kąpielisko1*

pabianicki6

Krajowy kod kąpieliska 2*7 1008PPKA0001
Identyfikator kąpieliska Numid2*8 PL1110802110000014
Informacje o profilu wody w kąpieliskuII
Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku
(zakończenia prac nad tym profilem)1*

9 10-12-2021r.

Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w
kąpielisku1’* 3*

10 20-11-2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.
04-11-2019 r. w sprawie profilu wody § 4.4 -
aktualizacja raz na:
1) 4 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda
została zaklasyfikowana jako "dobra";
2) 3 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda
została zaklasyfikowana jako "dostateczna";
3) 2 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda
została zaklasyfikowana jako "niedostateczna",
czyli najpóźniej do 10-12-2025 r.

11

Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku1*

12 Aktualne dane uzyskane dane od:
WIOŚ w Łodzi
Regionalnego Wydzia łu Monitoringu Środowiska w
Łodzi,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pabianicach,
RZGW w Poznaniu

Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku1*' 31

Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w
kąpielisku1*

13 Beata Makota

Właściwy organIII
14 MOSiR Pabianice,

ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice
48 (42) 212-10-57
48 725 252 502
fax 48 ( 42 ) 212-10-54
mail: biuro(S)mosir.pabianice.p|

Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu,
numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty
elektronicznej organizatora kąpieliska1* Ośrodek Rekreacyjny LEWITYN

ul. Bugaj 110; 95-200 Pabianice
Kierownik Zespołu Obiektów
Pan Tomasz Giedrojć
t. +48 509 180 804

Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu
terytorialnego,który umieścił kąpielisko w wykazie, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.-

15 Prezydent Miasta Pabianice
ul. Zamkowa 16; 95-200 Pabianice
tel. 42 22 54 600
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Prawo wodne11 fax.42 22 54 669
e-mail: poczta(5)um.pabianice.pl
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8,61-003 Poznań
tel.: 618567 700

16

Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Wód Polskich1’ fax: 618525 731

mail: sekretariatu poznan.rzgw.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
tel.: 42 633-33-43
fax: 42 633-33-33

17

Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu
ochrony środowiska1’

e-mail: sekretariat(5)wios.lodz.pl
18 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Pabianicach
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 łSpis.lodz.pl

Nazwa właściwego państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego
inspektora sanitarnego1’
Nazwa właściwego urzędu morskiego11, 4’19
Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliskaIV

ciek (w tym zbiornik zaporowy)20
El jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw,
glinianka, wyrobisko pożwirowe)Kategoria wód powierzchniowych, na których jest

zlokalizowane kąpielisko5’- 6’
21

wody przejściowe22
wody przybrzeżne23

Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub
akwenu wód przejściowych5’

woda bez nazwy24

Identyfikator hydrograficzny5’25 Brak
Kąpielisko "Lewityn" nie jest wyznaczonym
fragmentem JCWP, natomiast jest położone w zlewni
JWP - Ner do Dobrzynki (RW60 0017183229).

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której
jest zlokalizowane kąpielisko5’- 7’26

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której
jest zlokalizowane kąpielisko5’27 PLRW6000017183229

Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej
jednolitej części wód powierzchniowych5’-8’ El Tak Nie28

Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej
części wód powierzchniowych5’- 81 Tak El Nie29

Kąpielisko zlokalizowane poza ciekiem
Nie dotyczyLokalizacja kąpieliska - kilometraż cieku1’- 5’- 9’30

Lokalizacja kąpieliska-brzeg cieku1’- 10’ prawy brzeg31 lewy brzeg
Lokalizacja kąpieliska -długość plaży wzdłuż linii
brzegowej1’32 60 m

N E
pkt aLokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic

kąpieliska w formacie dziesiętnym1’- n’- 12’ 51938'57,45"33 51938'57,45"
pkt b

51938'55,95" 51938'55,95"
B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku

Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim data wykonania oceny (dd/mm/rr): 28.09.2021r.
wynik oceny: przydatna do kąpieli

34 sezonie kąpielowym2’
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klasyfikacja za lata: 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021r.
wynik klasyfikacji: doskonała

Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku
(dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk
istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich
dokonanych klasyfikacji)21

klasyfikacja za lata:
wynik klasyfikacji: .35
klasyfikacja za lata:
wynik klasyfikacji: .
klasyfikacja za lata: brak
wynik klasyfikacji:

Lokalizacja punktu,w którym uzyskano dane do
klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne
geograficzne w formacie dziesiętnym)21- 121

36

data wykonania klasyfikacji: 2020
rok przeprowadzenia badań monitoringowych,
będących źródłem danych do klasyfikacji: 2019
Ocena potencjału ekologicznego jednolitej części wód:
Umiarkowany

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub
potencjału ekologicznego jednolitej części wód
powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko
13), 14)

37

rok wykonania klasyfikacji: brak danych
rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych
będących źródłem danych do klasyfikacji: brak danych
stan chemiczny jednolitej części wód: brak danych

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej
części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane
kąpielisko131' 141

38

Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód
powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko,
na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w
polach 37 i 38131,141

rok wykonania oceny: 2020
stan jednolitej części wód: zły stan wód

39

Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-
kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i
oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 39131,141

PL01S0901_1008
Dobrzynka Łaskowice

40

C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko
Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy151I

41 < 200 m
S), 8), 16)Wysokość nad poziomem morza42 200 - 800 m

43 > 800 m
<10 km244
10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km245

Powierzchnia zlewni cieku51,81 100 km2 lub więcej, ale mniej niż lOOOkm246
1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 OOOkm247
> 10 000 km248

kod typu: nie dotyczy49
Typ cieku51,141' 171

nazwa typu: nie dotyczy50
Średni niski przepływ z wielolecia (SIMQ) m3/s51
Średnia z przepływów średnich rocznych z
wielolecia (SSQ)

Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18152
m3/s

Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) m3/s53
Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18154
Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na jeziorze 191II

El < 200 m55
Wysokość nad poziomem morza51,81,16156 200 - 800 m

57 > 800 m
Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego51 0,0406 km258

kod typu: nie dotyczy59
Typ jeziora51,141,17160 nazwa typu: nie dotyczy
Charakterystyka dna kąpieliska11,20161 Dno piaszczyste

brak danych62
Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego51

brak danych63
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Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym211III
64 D < 200 m

Wysokość nad poziomem morza51-81,16)65 200 - 800 m
66 > 800 m

< 10 km267
10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km268

Powierzchnia zlewni zbiornika 5)- 81 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km269
1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km270
> 10 000 km271

Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia
(NPP) 51 km272

Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 51 min m373
Głębokość zbiornika przy normalnym Maksymalna:74
poziomie piętrzenia (NPP) 51 średnia:75
Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5176 m
Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnychIV

kod typu:77 Typ wód przejściowych51-141- 17)- 22178 nazwa typu:
kod typu:79

Typ wód przybrzeżnych51-141- 171- 23180 nazwa typu:
D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na

stan zdrowia kąpiących się
Zrzuty zanieczyszczeń 241I
Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych251-261,27)- 281 0 Brak danych81
Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych251- 261, 271, 281 0 brak danych82
Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych11-261- 271, 281 0 Brak danych83

25), 28) 0Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń Brak danych84
Zrzuty wód pochłodniczych251, 26)- 271, 281 0 Brak danych85

0Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z
systemu kanalizacji251,261, 27)- 281

Brak danych
86

Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych261, 281 0 Brak danych87
Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych251,261,27)- 281 0 Brak danych88

0Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych
odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą261, 281

Brak danych
89

Zrzuty ze stawów hodowlanych261, 271, 281 0 Brak danych90
Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających291 0 Brak danych91
Inne251, 261 0 Brak danych92
Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 241, 301II
Zabudowa miejska1193 Nie występuje
Tereny przemysłowe,handlowe i komunikacyjne1194 Nie występują
Kopalnie,wyrobiska i budowy11 Nie występują95

Tereny zieleni parkowej na terenie Ośrodka
RekreacjiMiejskie tereny zielone i wypoczynkowe1196

Grunty orne11 Nie występują97
Uprawy trwałe11 Nie występują98
Łąki i pastwiska11 Nie występują99
Obszary upraw mieszanych11100 Nie występująa
Lasy11 Nie występują101
Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej11 Drzewa i zieleń parkowa na terenie MOSIR102
Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim
pokryciem roślinnym11 Nie występują103

Inne11 Nieużytki na terenach miejskich104
Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 241III
Kąpiel 11 0 Kąpiel na plażach niestrzeżonych105
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