II. Karta kąpieliska
A. Informacje podstawowe
Lp.

Informacje podstawowe

Nazwa i adres kąpieliska
Kod kąpieliska

1

2

1

Nazwa akwenu na którym
zlokalizowane jest kąpielisko

3
Bagry Wielkie „Plaża Bagry”

2

Kod jednolitej części wód
powierzchniowych, w której
znajduje się kąpielisko

3

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

90 m

4

Przewidywana maksymalna
liczna osób korzystających
dziennie z kąpieliska

380

5

Planowany termin otwarcia i
zamknięcia kąpieliska

15.06-15.09.2018r.

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i
nazwisko

Stowarzyszenie Omega

Adres

ul. Kozia 30
30-733 Kraków

Dane kontaktowe
(telefony, adres
poczty
elektronicznej, strona
internetowa)
7

8

Właściwy państwowy
inspektor sanitarny
kotrolujący kąpielisko

Infrastruktura w obszarze
kąpieliska

Nazwa albo imię i
nazwisko

Tel. 531 900 705, 570 390 055
plaza.bagry@gmail.com
www.plazabagry.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krakowie
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krakowie

Adres

ul. Makuszyńskiego 9 31-752 Kraków

Dane kontaktowe
(telefony, adres
poczty
elektronicznej, strona
internetowa)

12 644-91-33, 12 644-93-72, 12 644-99-64

Liczba toalet
(damskie, męskie dla
niepełnosprawnych)

e-mail: psse@pssekrakow.pl
www.pssekrakow.pl
4
(2 toalety z przyłączeniem do sieci
miejskiej, 1 toaleta typu toi-toi oraz 1
toaleta typu toi toi przystosowana do dla

osób niepełnosprawnych)
Liczba natrysków

9

Gospodarka odpadami przy
kąpielisku

2

Inne udogodnienia i
środki podjęte w celu
promowania kąpieli

Kąpielisko promowane będzie na serwisie
społecznościowym pod nazwą „Plaża
Bagry” oraz na stronie internetowej
www.plazabagry.pl.

Dostęp do wody
przeznaczonej do
spożycia

Woda do spożycia dostępna jest w punktach
handlowych (na terenie kąpieliska jaki i
pobliskich sklepach ogólnospożywczych).

Wpływ
infrastruktury na
jakość wody

Brak

Istnieje

płynnymi

Kanalizacja,
zbiornik
bezodpływowy,

Z toalet
podłączonych do
sieci kanalizacyjnej
odprowadzane są do
sieci miejskiej, z
toalet przenośnych za
pośrednictwem firmy
obsługującej toalety
toi-toi na podstawie
zawartej umowy.

stałymi

kosze, pojemniki,
segregacja, brak

Zawarta umowa z
MPO na usuwanie
odpadów.
Dodatkowo Zarząd
Zieleni Miejskiej w
Krakowie opróżnia
kosze miejskie.

10

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

Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia
wykonania kąpieliska na zbiorniku Bagry Wielkie znak:
WS-08.6341.2.37.2017 z 29.12.2017r.

11

Profil wody w kąpielisku
(data sporządzenia,
aktualizacji)

29.12.2017r.

12

Aktualizacja informacji
podstawowych

data

Czego dotyczy
aktualizacja

B. Jakość wody w kąpielisku
Lp.

Informacje o jakości
wody

Rok

1

2

1

Ocena jakości wody przed sezonem

2

Ocena sezonowa

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

3

Zalecenia organów
inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli
(data, czas trwania, przyczyna)
Zakaz kąpieli w danym sezonie
(data, czas trwania, przyczyna)
Stały zakaz kąpieli (data,
przyczyna)
Inne istotne zalecenia i uwagi

4

Klasyfikacja

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

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

