Ewidencja kąpielisk w Gminie Czerwonak - rok 2015 – aktualizacja
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Kod i nazwa gminy: 3021042, Gmina Czerwonak
Kod kąpieliska: Numid - PL 4122104230000081, kod - 3064PKAP0015
Nazwa kąpieliska: „AKWEN TROPICANA”
Adres kąpieliska: ul. Plażowa 1, 62-0005 Owińska
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk: Uchwała nr 74/VIII/2015 z dnia 21.05.2015r. w
sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czerwonak w roku 2015. Określa się wykaz
kąpielisk obejmujący jedno kąpielisko - „Akwen Tropicana”.
6. Sezon kąpielowy: czerwiec-sierpień 2015r.
7. Dużą liczbę kąpiących się określono na (podać liczbę): 1500 osób
8. Organizator Kąpieliska: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6,62-004 Czerwonak

Karta kąpieliska : „AKWEN TROPICANA”
A. Informacje podstawowe:
1. Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko: Zbiornik pożwirowy w Owińskach
2. Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko:
PLRW
600017185952
3. Długość linii brzegowej: max do 100 m, współrzędne geograficzne: 52.514824 ; 16.992833
4. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska: 1500 osób
5. Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska: 20.06.2015-31.08.2015r.
6. Organizator kąpieliska: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „ AKWEN” ul. Leśna 6,62-004
Czerwonak, Tel. 618 121 404, www.akwenczerwonak.pl
7. Właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny kontrolujący kąpielisko: Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań, tel. 61-856 2850
8. Infrastruktura w obszarze kąpieliska
- liczba toalet: (damskie, męskie i dla niepełnosprawnych) : 5
- liczba natrysków: brak
- Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli: kąpielisko strzeżone, z
wyznaczonymi strefami kąpania się, piaszczysta linia brzegowa, pomost pływający, tablica
informacyjna z regulaminem, wypożyczalnia sprzętu pływającego, punkt gastronomiczny,
plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej
- dostęp do wody przeznaczonej do spożycia: tak - woda z wodociągu gminnego
- wpływ infrastruktury na jakość wody: brak
9. Gospodarka odpadami przy kąpielisku:
- płynnymi: zbiornik na nieczystości 9 m3 , zawarta umowa na wywóz z przedsiębiorcą
posiadającym odpowiednie zezwolenie
- stałymi: kosze, kontenery
10. Pozwolenie wodnoprawne: wydane przez Starostę Poznańskiego:decyzja nr WS.VI.6224-3-3/09 z dnia 09.04.2009r.
11. Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia bądź aktualizacji):
profil sporządzony w kwietniu 2011r. i jest nadal aktualny.
12. Aktualizacja informacji podstawowych: B. Jakość wody w kąpielisku: Prowadzona przez Państwowego Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu.
Badania przed sezonem: 03.06.2014r. – woda przydatna do kąpieli
Badania
w
sezonie:
09.07.14r.,
22.07.14r.
04.08.2014r.
26.08.2014r.
–
woda
przydatna do kąpieli.
Ocena jakości wody w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym: Pismo Powiatowego Inspektora
Sanitarnego nr HK-422/0-10/15 z dnia 20.03.2015r.:
1. Ocena jakości wody w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym oceniono jako spełniającą
wymagania dla wód przeznaczonych do kąpieli.
2. Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku: ocena za lata 2011-2014 – jakość wody
doskonała.

