II. Karta kąpieliska Glinianki
A. Informacje podstawowe
(Nazwa i adres kąpieliska) Kąpielisko Glinianki położone na dz. o nr ewid. 160/6, obręb
Mosina
Kod kąpieliska 3064PKAP0017

Lp.

Informacje podstawowe

1
1
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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
geograficzne punktów określających obszar objęty granicami
Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie
z kąpieli
Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska
Organizator kąpieliska Nazwa albo imię i nazwisko
Adres
Dane kontaktowe (telefony,
adres poczty elektronicznej,
strona internetowa)
Właściwy państwowy Nazwa
Inspektor sanitarny
Adres
Kontrolujący
Dane kontaktowe (telefony,
kąpielisko
adres poczty elektronicznej,
strona internetowa)
Infrastruktura w
Liczba toalet
obszarze kąpieliska
Liczba natrysków
Inne udogodnienia i środki podjęte
w celu promowania kąpieli
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Zbiornik wodny Glinianki
PLRW60000185699

Długość linii brzegowej 36 m, dł. geo. 16o50’03.58, szer. geo.52o15’20.48
500
od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62‐050 Mosina

Tel. 61 813 29 03, osir@mosina.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
Ul. Gronowa 22, 61‐001 Poznań
tel/fax 61 646 78 51

Sanitariaty 2 szt.

Informacja o miejscu, terminach oraz porach funkcjonowania kąpieliska zamieszczona na stronie
www.mosina.pl, www.osirmosina.pl oraz na FB/OSiRMosina, dobra lokalizacja kąpieliska,
dogodne dojście do kąpieliska, parking w pobliżu, bliska dostępność toalet i pomocy medycznej
oraz ratownika.
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Dostęp do wody przeznaczonej
do spożycia
Wpływ infrastruktury na jakość Brak
wody
płynnymi
Kabiny Sanitarne typu TOI_TOI
stałymi
3 pojemniki na odpady o pojemności 240 l
brak
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Gospodarka odpadami
przy kąpielisku
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Zgłoszenie wykonania kąpieliska
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Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)
Aktualizacja informacji
data
podstawowych
data
data
data
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Instnieje
należy podać jaki
Umowa, rachunki na odbiór nieczystości ciekłych
Umowa z podmiotem wpisanym do rejestru
działalności regulowanej

Brak sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia nie został wniesiony, postanowienie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: PO.4.3.420.03.2018.MB
7.12.2017 r.

