
EWIDENCJA KĄPIELISK NA TERENIE GMINY MOSINA  

I. Wykaz kąpielisk 

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych  

Województwo: WIELKOPOLSKIE Powiat: POZNAŃSKI Gmina miejsko-wiejska: MOSINA (kod: 023016121103) 

Lp. 

 

Informacje dotyczące 

kąpielisk 

Kąpieliska 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kod kąpieliska 3064PKAP0017 3064PKAP0021 3064PKAP0017 3064PKAP0021 3064PKAP0017 3064PKAP0021 

2 Nazwa kąpieliska Kąpielisko Glinianki Kąpielisko Przy 

Hotelu Szablewskim 

Kąpielisko Glinianki Kąpielisko Przy 

Hotelu Szablewskim 

Kąpielisko Glinianki Kąpielisko Przy 

Hotelu Szablewskim 

3 Adres lub lokalizacja 

kąpieliska 

Dz. o nr ewid. 160/6, 

obręb Mosina 

Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, 

obręb Dymaczewo 

Nowe 

Dz. o nr ewid. 160/6, 

obręb Mosina 

Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, 

obręb Dymaczewo 

Nowe 

Dz. o nr ewid. 160/6, 

obręb Mosina 

Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, 

obręb Dymaczewo 

Nowe 

4 Rok  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

 

4a 

Uchwała o określeniu 

wykazu kąpielisk 

Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie 

Data i numer uchwały  Uchwała Nr VIII/52/19 z dnia 25 kwietnia 

2019 r. 

Uchwała Nr XXVII/205/20 z dnia 29 kwietnia 

2020 r. 

Uchwała Nr XLIV/371/21 z dnia 29 kwietnia 

2021 r. 

Sezon kąpielowy  

.   

od 1 lipca 2019r. do 

31 sierpnia 2019r. 

od 22 czerwca 2019r. 

do 30 sierpnia 2019r. 

od 1 lipca 2020r. do 

31 sierpnia 2020r. 

od 28 czerwca 2020r. 

do 30 sierpnia 2020r. 

od 1 lipca 2021 r. do 

31 sierpnia 2021 r. 

od 27 czerwca 2021 r. 

do 29 sierpnia 2021 r. 

Liczba kąpiących się 300 100 300 100 300 100 

 

4b 

Organizator:       

Nazwa albo imię i 

nazwisko 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Mosinie 

PHP Jeans Teresa i 

Jan Szablewski  Sp. 

jawna  

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Mosinie 

Hotel Szablewski Sp. 

z o.o. 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Mosinie 

Hotel Szablewski Sp. 

z o.o. 

Adres ul. Szkolna 1, 62-050 

Mosina  

Ul. Wroclawska 42, 

62-300 Września 

ul. Szkolna 1, 62-050 

Mosina  

ul. Paderewskiego  

41, 62-300 Września 

ul. Szkolna 1, 62-050 

Mosina  

ul. Paderewskiego  

41, 62-300 Września 

 



 

 

II. Karta kąpieliska Glinianki  

A. Informacje podstawowe 

Lp. 

 

 

Informacje podstawowe 

 

 (Nazwa i adres kąpieliska) Kąpielisko Glinianki położone na dz. o nr ewid. 160/6, obręb 

Mosina 

Kod kąpieliska 3064PKAP0017 

                    

 

 

 

 

 

1 2  

1 Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko Zbiornik wodny Glinianki  

2 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której 

znajduje się kąpielisko 

 

PLRW60000185699 

 

 

3 Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony 

wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne  

geograficzne punktów określających obszar objęty granicami 

 

 

Długość linii brzegowej 36 m, dł. geo. 16o50’03.58, szer. geo.52o15’20.48 

 

 

4 Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających  dziennie 

z kąpieli 

 

300 

 

 

5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska od 1 lipca 2021. do 31 sierpnia 2021. 

 

6 

Organizator kąpieliska Nazwa albo imię i nazwisko Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Adres ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina 

Dane kontaktowe (telefony,  

adres poczty elektronicznej, 

strona internetowa) 

 

Tel. 61 813 29 03, osir@mosina.pl 

 
 

7 

Właściwy państwowy  

Inspektor sanitarny 

Kontrolujący  

kąpielisko 

 

Nazwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 

Adres ul. Gronowa 22, 61-001 Poznań 

Dane kontaktowe (telefony,  

adres poczty elektronicznej, 

strona internetowa) 

tel./fax. 61 646 78 51  

 

 Infrastruktura w 

obszarze kąpieliska 

Liczba toalet  

 

Sanitariaty 2 szt.  

Liczba natrysków  



8 Inne udogodnienia i środki podjęte 

w celu promowania kąpieli 

 

 

Informacja o miejscu, terminach oraz porach funkcjonowania kąpieliska zamieszczona na stronie 

www.mosina.pl, www.osirmosina.pl oraz na FB/OSiR Mosina, dobra lokalizacja kąpieliska, 

dogodne dojście do kąpieliska, parking w pobliżu, bliska dostępność toalet i pomocy medycznej 

oraz ratownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2  3 

  Dostęp do wody przeznaczonej 

do spożycia 

 

Wpływ infrastruktury na jakość 

wody 

 

 

Brak Istnieje          

                                należy podać jaki 

 9 Gospodarka odpadami 

przy kąpielisku 

płynnymi Kabiny Sanitarne typu TOI_TOI 

bezodpływowy, brak 

Umowa, rachunki na odbiór nieczystości ciekłych 

 
stałymi 3 pojemniki na odpady o pojemności 240 l 

brak 

Umowa z podmiotem wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej 

 
10 Zgłoszenie wykonania kąpieliska  

 

Brak sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia, postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, znak: PO.4.5.420.82.2019.AC 

11 Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) 7.12.2017 r., 30.11.2018 r., 01.04.2019 r., 20.12.2019 r. 15.12.2020 r. 

 
 

12 

Aktualizacja informacji 

podstawowych 

data 23.03.2020 r. 

data  

data 

 

 

data  

 

 

 

 

 

 

http://www.mosina.pl/
http://www.osirmosina.pl/


 

 

 

 

 

B. Jakość wody w kąpielisku Glinianki (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)  

Lp. 

 

Informacje o jakości wody 

(dostarczone przez stacje sanitarno-

epidemiologiczne) 

 

Rok 

2017 2018 2019 2020 2021 … 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ocena jakości wody przed sezonem 28.07.2017 – dla 

miejsca 

wykorzystywanego do 

kąpieli  - właściwa 

ocena jakości możliwa 

będzie do wykonania 

po sezonie kąpielowym 

2018 

Przeprowadzenie 

badań: 25 czerwca 

2018 r. 10 lipca 2018 

r. 31 lipca 2018 r.  21 

sierpnia 2018 r. – 

woda przydatna do 

kąpieli 

Przeprowadzenie 

badań: 24 czerwca 

2019 r., 9.07.2019 

r., 30.07.2019 r., 

20.08.2019 r. – 

woda przydatna 

do kąpieli 

Przeprowadzenie 

badań: 

23.06.2020 r., 

7.07.2020 r., 

28.07.2020 r., 

18.08.2020 r. – 

woda przydatna 

do kąpieli 

Woda przydatna do 

kąpieli: 25.06.2021, 

15.07.2021, 

11.08.2021,  

 

2 

O
ce

n
a 

se
zo

n
o

w
a

 Realizacja harmonogramu, w tym 

zawieszenie i jego przyczyny 

I jego przyczyny 

 

      

Liczba próbek mikrobiologicznych 

Pobranych/zakwestionowanych 

      

Potwierdzone zanieczyszczenia 

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 

Za
le

ce
n

ia
 o

rg
an

ó
w

 in
sp

. 

sa
n

it
ar

n
ej

 

Tymczasowy zakaz kąpieli (data, 

czas trwania, przyczyna) 

    Od 4.08.2021 – do 

11.08.2021 - decyzja 

HK-

WPS.9020.3.15.2021 

z 4.08.2021 r. 

 

Zakaz kąpieli w danym sezonie 

(data, czas trwania, przyczyna) 

-      



 

4 

K
la

sy
fi

ka
cj

a 

Zestaw danych o jakości wody w 

kąpielisku 

(liczba uwzględnionych próbek) 

zakwit sinic – nie 
stwierdzono w ciągu 
ostatnich 4 lat,  
makroalgi – nd 
fitoplankton – nd 
zanieczyszczenia - brak 

 

(na podstawie oceny 
bieżącej jakości wody z 
miejsca 
wykorzystywanego do 
kąpieli, 
funkcjonującego w 
latach poprzednich, 
badania 
przeprowadzone w 
dniu 25 lipca 2017 r., w 
ramach kontroli 
wewnętrznej 
prowadzonej przez 
organizatora) 
 

     

Wynik klasyfikacji wody w 

kąpielisku 

 25 czerwca 2018 r. 10 

lipca 2018 r. 31 lipca 

2018 r. 21 sierpnia 2018 

r. – woda przydatna do 

kąpieli 

24 czerwca 2019 r., 

9.07.2019 r., 

30.07.2019 r., 

20.08.2019 r. – 

woda przydatna do 

kąpieli 

Przeprowadzenie 

badań: 23.06.2020 

r., 7.07.2020 r., 

28.07.2020 r., 

18.08.2020 r. – 

woda przydatna 

do kąpieli 

Woda przydatna do 
kąpieli: 28.06.2021, 

09.07.2021, 
30.07.2021; 
11.08.2021; 

Woda nieprzydatna do 

kąpieli: 04.08.2021 

(zakwit sinic) 

 

 

 

 

 

 



III. Karta kąpieliska Przy Hotelu Szablewski 

A. Informacje podstawowe 

Lp. 

 

 

Informacje podstawowe 

 

 (Nazwa i adres kąpieliska) Kąpielisko Przy Hotelu Szablewski położone na Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, 

obręb Dymaczewo Nowe  

Kod kąpieliska 2806KAP0009 

                    

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko Jezioro Łódzko-Dymaczewskie  

2 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której 

znajduje się kąpielisko 

 

PLRW6000161856969 

 

 

3 Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony 

wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne  

geograficzne punktów określających obszar objęty granicami 

 

 

Długość linii brzegowej 57 m, dł. geo. 16o43’32.40, szer. geo.52o14’25.60 

 

 

4 Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających  dziennie 

z kąpieli 

 

100 

 

 

5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska od 28 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. 

 

6 

Organizator kąpieliska Nazwa albo imię i nazwisko Hotel Szablewski Sp. z o.o. 

Adres ul. Paderewskiego  41, 62-300 Września 

Dane kontaktowe (telefony,  

adres poczty elektronicznej, 

strona internetowa) 

 

Tel. 61 819 12 01, biuro@szablewski.pl 

 
 

7 

Właściwy państwowy  

Inspektor sanitarny 

Kontrolujący  

kąpielisko 

 

Nazwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 

Adres ul. Gronowa 22, 61-001 Poznań 

Dane kontaktowe (telefony,  

adres poczty elektronicznej, 

strona internetowa) 

Tel./fax 61 43 61 220 

 

 Infrastruktura w 

obszarze kąpieliska 

Liczba toalet  

 

Sanitariaty 3 szt. damskie, 3 szt. męskie, 1 dla osób niepełnosprawnych. 

Liczba natrysków 2 natryski ogólnodostępne. 



8 Inne udogodnienia i środki podjęte 

w celu promowania kąpieli 

 

 

 

1 2  3 

  Dostęp do wody przeznaczonej 

do spożycia 

 

Wpływ infrastruktury na jakość 

wody 

 

 

Brak                                 należy podać jaki 

 

9 Gospodarka odpadami 

przy kąpielisku 

płynnymi Sanitariaty 

bezodpływowy, brak 

Umowa, rachunki na odbiór nieczystości ciekłych 

 
stałymi Pojemniki na odpady Umowa z podmiotem wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej 

 
10 Zgłoszenie wykonania kąpieliska  

 

Brak sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia, postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, znak: PO.4.3.420.56.1.2019.ZN 

11 Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) 20.12.2017 r., ., 30.11.2018 r., 01.04.2019 r., 23.12.2019 r., 15.12.2020 r. 

 

 

 

12 

Aktualizacja informacji 

podstawowych 

data 09.03.2020 r.  

data  

data 

 

 

data  

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Jakość wody w kąpielisku Przy Hotelu Szablewski (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)  

Lp. 

 

Informacje o jakości wody 

(dostarczone przez stacje sanitarno-

epidemiologiczne) 

 

Rok 

2018 2019 2020 2021  … 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ocena jakości wody przed sezonem Przeprowadzenie 

badań: 2 lipca 2018 r., 

30 lipca 2018 r., 14 

sierpnia 2018 r. 6 

czerwca 2018 r. – 

woda przydatna do 

kąpieli 

Przeprowadzenie 

badań: 13 czerwca 

2019 r., 9.07.2019 r., 

30.07.2019 r., 

20.08.2019 r. – woda 

przydatna do kąpieli; 

26.08.2019 r. – 

tymczasowy zakaz 

kąpieli 

 

Przeprowadzenie 

badań: 

22.06.2020 r., 

6.07.2020 r., 

27.07.2020 r., 

18.08.2020 r. – 

woda przydatna 

do kąpieli 

Przeprowadzenie 

badań: 

25.06.2021 r. 

  

2 

O
ce

n
a 

se
zo

n
o

w
a 

Realizacja harmonogramu, w tym 

zawieszenie i jego przyczyny 

I jego przyczyny 

 

      

Liczba próbek mikrobiologicznych 

Pobranych/zakwestionowanych 

      

Potwierdzone zanieczyszczenia 

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 
Za

le
ce

n
ia

 o
rg

an
ó

w
 in

sp
. 

sa
n

it
ar

n
ej

 

Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas 

trwania, przyczyna) 

- 26.08.2019 r. – 

tymczasowy zakaz 

kąpieli, zakwit sinic 

 

    

Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, 

czas trwania, przyczyna) 

-      

 

4 

K
la

sy
fi

ka
cj

a 

Zestaw danych o jakości wody w 

kąpielisku 

(liczba uwzględnionych próbek) 

      

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku Przeprowadzenie badań: 

2 lipca 2018 r., 30 lipca 

2018 r., 14 sierpnia 2018 

r. 6 czerwca 2018 r. – 

woda przydatna do 

kąpieli 

Przeprowadzenie 

badań: 13 czerwca 2019 

r., 9.07.2019 r., 

30.07.2019 r., 

20.08.2019 r. – woda 

przydatna do kąpieli 

26.08.2019 r. – 

tymczasowy zakaz 

kąpieli 

 

Przeprowadzenie 

badań: 22.06.2020 

r., 6.07.2020 r., 

27.07.2020 r., 

18.08.2020 r.– 

woda przydatna 

do kąpieli 

Woda przydatna do 

kąpieli: 25.06.2021, 

09.07.2021, 30.07.2021,  

  

 

 


