Ewidencja kąpielisk na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka
I Wykaz kąpielisk
Nazwa gminy: Gmina Czarna Białostocka
Powiat: białostocki
Lp.

Informacje dotyczące kąpielisk

1

Kod gminy : 200202
Województwo: podlaskie
Kąpieliska

2

3

1

Kod kąpieliska

2

Nazwa kąpieliska

Czapielówka

3

Adres lub lokalizacja kąpieliska

Działka nr 1580 obręb 44 Czarna Białostocka ul.
Fabryczna

4
4a

2061PKAP0004

Rok 2018
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk
Data:18 kwietnia 2018r.

Wyznaczono uchwałą Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej

5)

Numer XLI/295/2018
dzień/miesiąc–
dzień/miesiąc
Sezon kąpielowy: 01.07.2018 - 01.09.2018

4b

Dużą liczbę kąpiących się określono na 1000 osób
Organizator:
Nazwa albo imię i nazwisko

Gmina Czarna Białostocka

Adres

16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A

II Karta kąpieliska
A. Informacje podstawowe
Lp.

1

1
2
3
4
5
6

7

8

Czapielówka
ul. Fabryczna 16-020 Czarna Białostocka dz. nr 1580 obręb 44
Kod kąpieliska 2061PKAP0004
(Nazwa i adres kąpieliska)

Informacje podstawowe

2

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko
Kod jednolitej części wód powierzchniowych , w której
znajduje się kąpielisko
Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony
wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne
Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających
dziennie
Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska
Organizator
Nazwa albo imię i nazwisko
kąpieliska
Adres
Dane kontaktowe (telefony, adres
poczty
elektronicznej,
strona
internetowa
Właściwy państwowy Nazwa
inspektor
sanitarny Adres
kontrolujący
Dane kontaktowe(telefony, adres
kąpielisko
poczty
elektronicznej,
strona
internetowa)
Infrastruktura
w Liczba toalet (damskie, męskie, dla
obszarze kąpieliska
niepełnosprawnych )

3

Zalew wodny Czapielówka na rzece Jurczycha
RW200017261669
50 m
1000
01.07.2018 do 01.09.2018r. godz. od 10:00 do 18:00
Gmina Czarna Białostocka
ul. Torowa 14A , 16-020 Czarna Białostocka
Tel. 85 71313 40, um@czarnabialostocka.pl , www.czarnabialostocka.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A
(085)
7325-236.
tel./fax.
(085)
7325-091,
psse.bialystok@pis.gov.pl
www.psse.bialystok.pl/
5 typ toy –toy bez podziału na męskie i damskie

B. Jakość wody na kąpielisku ( oceny, klasyfikacje , zakazy i zalecenia )
Lp.

Informacje o jakości wody
( dostarczone przez stacje sanitarno - epidemiologiczną )

1.
2.

Ocena jakości wody przed sezonem
Ocena
Realizacja harmonogramu w tym
sezonowa
zawieszenie i jego przyczyny
Liczba próbek mikrobiologicznych
Pobranych /zakwestionowanych
Potwierdzone zanieczyszczenie
mikrobiologiczne ogółem/
krótkotrwałe
Obecność materiałów smolistych
powstających wskutek rafinacji ,
destylacji lub jakiejkolwiek obróbki
pirolitycznej w szczególności
pozostałości podestylacyjnych lub
szkła, tworzyw sztucznych , gumy
oraz innych odpadów liczba
przypadków i czas trwania
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej

3.

4.

Zalecenia
organów
inspekcji
sanitarnej
klasyfikacja

Tymczasowy zakaz kąpieli ( data ,
czas trwania, przyczyna
Zestaw danych o jakości wody w
kąpielisku ( liczba uwzględnionych
próbek )
Wynik klasyfikacji wody w
kąpielisku

rok
2018
21.06.2018
10.07.2018
01.08.2018
20.08.2018

2019

2020

2021

2022

2023

