
Jakość wody w kąpieliskach jest systematycznie kontrolowana i oceniana pod względem 

sanitarnym przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w ramach bieżącego nadzoru 

sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda  

w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530). 

Utrzymanie kąpielisk w należytym stanie, zapewnienie ich dostępności dla ludności                     i 

wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń należy do zadań właścicieli kąpielisk i władz lokalnych. 

Państwowa  Inspekcja Sanitarna  ma  natomiast obowiązek nadzoru i kontroli, czy jakość wody  

w kąpielisku nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego oraz czy stan sanitarno-techniczny całego 

obiektu spełnia podstawowe wymagania higieniczne. Kąpieliska nie spełniające powyższych 

wymagań są   w razie potrzeby wyłączane z eksploatacji w oparciu o postępowanie administracyjne 

zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego 

 

W roku 2017 na terenie województwa podkarpackiego bieżącym nadzorem objętych będzie 1 

kąpielisko w powiecie jarosławskim oraz 23 miejsca wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane 

w 13 powiatach. 

 

KĄPIELISKA: 

Powiat jarosławski: 

1. „Radawa” – Radawa, Gmina Wiązownica (zalew) 

 

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI: 

 Powiat dębicki 

1. „Grand Chotowa” - Chotowa (zalew) 

2. „Jałowce” - Kozłów (staw) 

Powiat jarosławski 

3. „ZEK Radymno” - Radymno (żwirownia) 

Powiat kolbuszowski 

4. „Wilcza Wola” – Wilcza Wola (zalew) 

Powiat leżajski 

5. „Zalew Czyste” - Górk (zalew) 

Powiat lubaczowski 

6. „Zalew Wędrowiec” – Nowe Sioło (zalew) 

Powiat mielecki 

7. „Balaton” - Wojków (staw) 

8. „Tropicana” -  (wyrobisko) 

 



Powiat przemyski 

9. „Plaża Ostrów” - Ostrów (wyrobisko) 

Powiat przeworski 

10. „Łopuszka Mała” - Łopuszka Mała (zbiornik retencyjny) 

Powiat ropczycko – sędziszowski 

11. „Żwirki” - Borek Mały (wyrobisko piasku) 

12. „Kamionka” - Kamionka (zalew na rzece Tuszymka) 

Powiat rzeszowski 

13. „Rzeszów Żwirownia” -  Rzeszów (wyrobisko zasilane wodami zlewni rzeki Wisłok) 

Powiat stalowowolski 

14. „Rybakówka” - Kłyżów (zalew) 

15. „Nasze Piaski” - Pysznica (zalew) 

16. „Zalew Zaklików” - Zaklików (zalew) 

Powiat tarnobrzeski 

17. „Jezioro Tarnobrzeskie” - Tarnobrzeg (jezioro) 

18. „Przybyłów” - Przybyłów (zbiornik wodny) 

Powiat leski 

19. „Cypel” -  Polańczyk (zalew) 

20. „Patelnia” - Polańczyk (zalew) 

21. „Unitra” -  Polańczyk (zalew) 

22. „Zatoka” - Polańczyk (zalew) 

23. „Biała Flota” – Solina (zalew) 

 

 
Dla przypomnienia: kąpieliskiem zorganizowanym jest teren położony nad obszarem wodnym, z 

plażą, na stałe przystosowany do kąpieli, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kąpieli, 

wyposażony w urządzenia sanitarne oraz inne urządzenia, jak: pomosty, natryski i szatnie. 

Jednocześnie należy podkreślić, że Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością 

wody również w kąpieliskach prowizorycznych oraz tzw. miejscach zwyczajowo wykorzystywanych 

do kąpieli. 

 

Komunikaty PPWIS w Rzeszowie o  przydatności / nieprzydatności wody do kąpieli w 

kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie  

województwa podkarpackiego opracowane na podstawie danych z  Powiatowych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych i aktualizowane przez cały sezon letni w odstępach tygodniowych. (link 

  Próbki wody do badań pobierane są  przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego ( właściciel 

/ zarządca kąpieliska na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem sezonu ma obowiązek zgłosić 

ten fakt do PIS, który w tym okresie wykonuje badania jakości wody),  a następnie przeciętnie co 



dwa tygodnie w trakcie jego trwania. Jedynie w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli 

próbki wody pobierane są rzadziej 

 

Na co zwrócić uwagę wybierając miejsce do plażowania? 

 

Wybór miejsca do plażowania zależy od upodobań osoby wypoczywającej. 

Jeżeli ktoś preferuje wygodę ( przebieralnie, szatnie, kosze na odpadki, zaplecze 

gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, opieka ratowników itp.) – wybiera 

kąpieliska zorganizowane. 

       

Jeżeli osoba wypoczywająca woli umiarkowaną liczbę plażujących się w pobliżu, większy teren 

do plażowania ale za to mniej elementów infrastruktury kąpieliskowej, może polegać na własnym 

rozsądku i wybiera kąpiel bez nadzoru służb WOPR  - to korzysta z miejsc zwyczajowo 

wykorzystywanych do kąpieli. 

 

      Kąpieliska zorganizowane i prowizoryczne posiadają wyznaczone i oznakowane strefy do 

      kąpieli oraz pomosty. Plaże wyposażone są w urządzenia sanitarne, przebieralnie, kosze 

      na odpady. Na kąpieliskach zapewniona jest opieka ratownika raz dostępne jest 

       podstawowe wyposażenie medyczne i ratunkowe. Miejsca zwyczajowo wykorzystywane 

     do kąpieli przeważnie nie są oznakowane, bądź oznakowane prowizorycznie oraz bardzo 

     rzadko wyposażone w urządzenia sanitarne. 

 

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Czy czysta woda to najważniejsza sprawa? 

 Aby wypoczynek był bezpieczny należy przede wszystkim myśleć. 

 

 


