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Sezonowa ocena jakości wody w kąpieliskach 
na terenie powiatu lęborskiego 

po sezonie kąpielowym 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku, działając na podstawie art. 4 
ust. I pkt I Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261), art. 163 ust. I pkt I lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 200lr. -
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121 ze zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku 
i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1602), dokonał sezonowej 
oceny jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu lęborskiego po sezonie letnim 
2017 roku i stwierdza co następuje: 

I. Na terenie powiatu lęborskiego w sezonie letnim 2017 zorganizowane zostały 3 kąpieliska: 
- kąpielisko przy plaży A w Łebie, 
- kąpielisko przy plaży B w Łebie, 
- kąpielisko przy plaży C w Łebie. 

2. Organizatorem kąpielisk Port Jachtowy w Łebie sp. z o.o. 

3. Sezon kąpielowy w kąpieliskach morskich został określony nchwałą Rady Miejskiej 
w Łebie nr XXIX/354/2017 z dnia 30 maja 2017 r. i obejmował okres od 25.06.2017 r. do 
31.08.2017 r. na kąpielisku przy plaży A w Łebie oraz od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. 
na kąpielisku przy plaży B i C w Łebie. 

4. Burmistrz Miasta Łeby w dniu 06.03.2017 r. roku przedłożył do zaopiniowania projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łebie z dnia 24 stycznia 2017 r. wraz z kopią wniosku 
o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na 
których planuje się utworzenie kąpielisk. Załączony do projektu uchwały wniosek organizato
ra nie spełniał wymagań określonych w art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 200lr. Prawo 
wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) tj. we wniosku brak było opisu infrastruktury 
sanitarnej na planowanych kąpieliskach, a zwłaszcza szczegółowego opisu urządzeń sanitar
nych. W dniu 22.03.2017 r. Burmistrz Miasta Łeby przedłożył uzupełnienie do ww wniosku. 
Biorąc pod uwagę art. 34a ust. 9 ww ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lęborku w/w wniosek zaopiniował pozytywnie. 



W dniu 23.05.2017 r. Burmistrz Miasta Łeby przedstawił PPIS w Lęborku harmono
gram badań wody w kąpieliskach przy plaży A, B i C w Łebie. Został on pozytywnie zaopi
niowany przez PPIS w Lęborku. 

W dniu 30.05.2017 r. Rada Miejska w Łebie podjęła uchwałę nr XXIX/354/2017 
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miejskiej Łeba. 

5. Realizacja kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanych kąpielisk: 
- dla wszystkich kąpielisk zostały wyznaczone punkty pobierania próbek wody do badań, 
- dla wszystkich kąpielisk pobieranie i transport próbek realizowano zgodnie z obowiązującą 
w woj. pomorskim instrukcją pobierania próbek wody, zaś badania próbek wody prowadzone 
było zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 20llr. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością 
wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602), 
- w ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 3 próbki wody z kąpielisk. 

6. Ocena prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatorów kąpielisk 
- do dnia 15 czerwca 201 7 r. organizator kąpielisk na nadzorowanym terenie ustalił 

w porozumieniu z PPIS w Lęborku harmonogram pobierania próbek wody z prowadzonych 
kąpielisk w sezonie kąpielowym 2017 r.; 
- organizator kąpielisk systematycznie wizualnie nadzorował wody w prowadzonych 
kąpieliskach i wody zasilające te kąpieliska pod kątem występowania zanieczyszczeń 
niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących 
się osób; 
- organizator kąpielisk pobierał próbki wody w prowadzonych kąpieliskach zgodnie 
z ustalonym harmonogramem badań i w punktach ustalonych z PPIS oraz niezwłocznie 
przekazywał wyniki badań PPIS w Lęborku; 
- organizator nie pobierał dodatkowych próbek wody z kąpielisk, gdyż nie występowało tzw. 
krótkoterminowe zanieczyszczenie; 
- organizator nie informował PPIS w Lęborku o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć 
wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpieliskach ani o zawieszeniu harmonogramu 
pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej; 
- badania wody z kąpielisk w ramach kontroli wewnętrznej były prowadzone w wymaganym 
zakresie i metodami referencyjnymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia; 
- organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpieliskach i zaleceniach PPIS w 
Lęborku; 

- dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez ich organizatora 
spełniało wymagania określone w § 9. I. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 
2011r. (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1602). 

7. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach 
We wszystkich nadzorowanych kąpieliskach woda przez cały sezon kąpielowy była przydatna 
do kąpieli. Spełniała wymagania w odniesieniu do parametrów określonych 

w załączniku nr 1 w części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 201 lr. 
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1602). Wydano łącznie 15 ocen bieżących stwierdzających 
przydatność wody do kąpieli. 



Po sezonie kąpielowym 2017 r. zgodnie z art. 163 ustawy Prawo wodne 
(t.j. Dz. U. z 2017 r„ poz. 1121 ze zm.) dokonano klasyfikacji wody w kąpielisku przy 
plażach A, B i C w Łebie. Klasyfikacja przeprowadzona została na podstawie zestawu danych 
o jakości wody w kąpielisku, opracowanego zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeni 
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

Klasyfikacji kąpieliska przy plaży A w Łebie dokonano na podstawie zestawu danych 
o jakości wody w kąpielisku, opracowanych w odniesieniu do sezonu kąpieliskowego 2017 r. 
oraz zestawów danych z 2012, 2013 i 2016 r. Kąpielisko przy plaży A zostało sklasyfikowane 
jako dobre. 

Klasyfikacja wody w kąpielisku przy plaży B w Łebie przeprowadzona została w 
odniesieniu do sezonu kąpielowego 2017r. oraz trzech poprzedzających sezonów, natomiast 
klasyfikacji w kąpielisku przy plaży C w Łebie dokonano na podstawie zestawu danych o 
jakości wody z 2013, 2014, 2016 i 2017 r. Kąpielisko przy plaży B i C w Łebie zostało 
sklasyfikowane jako doskonałe. 

8. Informowanie społeczeństwa: 
Wszystkie kąpieliska na terenie powiatu lęborskiego w sezome letnim 2017 r. zostały 

oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej zgodnie z wymogiem określonym w § 3 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk 
oraz sposobu oznakowania kąpielisk miejsc wykorzystywanych do kąpieli 

(t.j. Dz. U. z 2016r„ poz. 1602). 

Otrzymują: 

I. Port Jachtowy w Łebie Sp. z o.o„ ul. Jachtowa 8, 84-360 Łeba 
2. Bunnistrz Miasta Łeby v 
3. Starosta Lęborski 
4. a/a 


