
Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe,motorówki) 11 [3 Kajaki na ośrodku MOSIR106
Wędkarstwo 11 13 Rzeka Dobrzynka107
Inne 11108
Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystośćIV

[3 Tak109 Toalety11,8)
110 me

13 Tak111 Natryski11,81
112 me

[3 Tak113
Kosze na śmieci11- 81114 me

115 takOgrodzenie plaży kąpieliska11,81
[3 nie116
13 Tak117

Sprzątanie plaży kąpieliska11,81 częstotliwość: dwa razy/dobę 311118
119 me

[3 TakZakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plażę
kąpieliska11,81

120
121 me

Inne informacjeV
122 takKąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami

ochrony przyrody 321 opis formy ochrony przyrody331:123
[3 nie124

125 takKąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od
wodopoju dla zwierząt11,81 odległość od wodopoju 34):126 m

[3 nie127
128 metale ciężkie

Zanieczyszczenie osadów dennych81,131,141,351, 361129 substancje priorytetowe
130 brak zanieczyszczeń

13 brak danych131
E. Możliwość rozmnożenia się sinic

132 nie stwierdzono
133 zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku

13 zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latachZakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat21,81,371134
zjawisko występowało w każdym spośród

ostatnich 4 lat
135

brak 391136
13 małe 401 (dane RWMS)137 Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości21,81,131,141 [3 średnie 411 (dane PSSE)138
duże 421139

F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu
Makroglony421I
Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus yesiculosus) 131,141,431 Nie dotyczy140
Zielenice z rodzaju Ulva13)‘ 141,431 Nie dotyczy141
Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach:140 i
14113),14), 43)142 Nie dotyczy

Fitoplankton441II
brak 461143

13 małe 471144 Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu81,131,141 średnie 481145
duże 491146

G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono
profil wody w kąpielisku491

Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 501

Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń21,51, 251,291 enterokoki,Escherichia coli147
Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń21, sporadycznie148
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5), 25), 29)

2), 5),Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń
25), 29)

< 72 h149

przy deszczach nawalnych spływ
zanieczyszczonych wód opadowych do rzeki na
której oparte jet kąpielisko

2), 5), 25),Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń150 29)

Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi
krótkotrwałymi zanieczyszczeniami11151 Tymczasowy zakaz kąpieli

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

Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia
spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń11

152

Prezydent Miasta Pabianice
ul. Zamkowa 16; 95-200 Pabianice
MOSiR Pabianice
Ośrodek Rekreacyjny LEWITYN
ul. Bugaj 110; 95-200 Pabianice
Kierownik Zespołu Obiektów
Pan Tomasz Giedrojć

Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek
wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń

153 1). 50)

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

H.Opis cech fizycznych,hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni
wód,na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do

wody w kąpielisku

Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub
akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych11 rzeka Dobrzynka154

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych51, 521 Ner do Dobrzynki155
Kod jednolitej części wód powierzchniowych51156 PLRW600017183229

[SI < 200 m157
5), 8), 53)Wysokość nad poziomem morza158 D 200 - 800 m

159 > 800 m
< 10 km2160
10 km2 lub więcej,ale mniej niż 100 km2161

Powierzchnia zlewnis),8),54) E<] 100 km2 lub więcej,ale mniej niż 1000 km2162
1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 OOOkm2163
10 000 km2164

kod typu: 17165
Typ cieku lub jeziora5,'17,'55,' S6, nazwa typu: potok nizinny piaszczysty na166

utworach staroglacjalnych
Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ)

m3/s
167

Średnia z przepływów średnich rocznych z
m3/s

Średni przepływ z ostatnich 4 lat18),57)168
wielolecia (SSQ)
Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ)

m3/s
169

Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ18)' 57)170

Objaśnienia:
1) Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji. SJłWfGf*2) Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub od państwowego granicznego inspektora
3) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy przed aktualizacją został sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.
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4) Pole 19 wypełnia się tylko w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych lub przybrzeżnych.
5) Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub właściciela wód niebędących własnością Skarbu
Państwa.
6) Zaznacza się właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21lub 22 przechodzi się do pola 24; jeżeli zaznaczono pole 23,przechodzi się do pola 25.
7) Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 26-31pozostawia się puste i przechodzi się do pola
32.
8) Zaznacza się właściwe pole.
9) Podaje się kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 30 pozostawia się puste i przechodzi się
do pola 32.
10) Zaznacza się właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku,pole 31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.
11) Podaje się współrzędne punktów granicznych znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne punktów
granicznych znajdujących się na obszarze wód,na których jest zlokalizowane kąpielisko.
12) W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z systemu nawigacji satelitarnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust.
5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.).
13) Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
14) Podaje się, jeżeli wypełniono pole 26.
15) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy,przechodzi się do punktu II w części C.
16) Dotyczy wód kąpieliska.
17) Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).
18) Dane pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.
19) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym,przechodzi się do punktu III w części C.
20) Dno muliste, piaszczyste lub kamieniste.
21) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na zbiorniku zaporowym,przechodzi się do punktu IV w części C.
22) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 22.
23) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 23.
24) Zaznacza się właściwe pole.
25) Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
26) Dane pochodzące od dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.
27) Wypełnia się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.
28) Podaje się odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50m.
29) Dane pochodzące od dyrektora urzędu morskiego.
30) Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu lub użytkowania ziemi wyróżnionymi w bazie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.
31) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 117.
32) W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).
33) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 122, podając w szczególności nazwę obszaru objętego formą ochrony przyrody (np.: nazwę parku
narodowego,nazwę obszaru Natura 2000).
34) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 125.
35) Na podstawie najbardziej aktualnych danych z ostatnich 4 lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku.
36) Wykaz substancji priorytetowych jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
37) Opis na podstawie obserwacji na miejscu.
38) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na
przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości
granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach
wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została
wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1121), w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.
39) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:
1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki
charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I
klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata
późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o
której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub
2) pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki
charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II
klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata
późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o
której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.
40) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:
1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki
charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II
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