ANALIZA ZAGROŻEŃ OBSZARU WODNEGO GMINY KOŚCIERZYNA

Część I

Wypełnia jednostka samorządowa
1.1. Nazwa oraz adres jednostki samorządowej
Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
1.2. Obszary wodne podlegające analizie:

Nazwa (lokalizacja)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Wielki Klincz, ul. Wybickiego, staw parkowy
Nowa Kiszewa, rzeka Wierzyca, przystań i przenioska
Stawiska, rzeka Wierzyca, przenioska
Łubiana, rzeka Rakownica / Graniczna, przystań kajakowa
Wieprznica, jezioro Wieprznickie
Garczyn, jezioro Garczyn, przystań kajakowa Garczyn
Młyn w Wieprznicy
Łubiana, jezioro Graniczne
Szarlota, jezioro Osuszyno, teren za pomnikiem Leśnika
Wielki Podleś, jezioro Zagnanie/przystań kajakowa
Dobrogoszcz, jezioro Dobrogoszcz, plaża gminna
Kaliska Kościerskie, staw wiejski
Rybaki, przystań kajakowa
Wąglikowice, jezioro Kramsko Duże
Wąglikowice, jezioro Kramsko Małe
Kłobuczyno, zbiornik wodny
Skorzewo, rzeka Rakownica
Puc, jezioro Puc
Niedamowo, jezioro Gatno
Niedamowo, jezioro Średnik
Niedamowo, jezioro Wierzchołek
Korne, jezioro Borowe
Korne, jezioro Długie Wielkie
24. Korne, jezioro Długie Małe
25. jezioro Sudomie od strony Łubiany
26. Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
27. Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
28. Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
29. Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
30. Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
31. Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru

Zarządzający

obszarem wodnym
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt
wójt

1.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 1
1.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

1.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Wielki Klincz, ul. Wybickiego, staw parkowy
1.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen położony w parku przy ulicy Wybickiego. Jest on zabezpieczony płotem. Zbiornik jest w
kształcie owalnym. Korzystne warunki terenowe. Współrzędne geograficzne: 54.098297, 18.062494
1.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Akwen przeznaczony jest do retencji wody po obfitych opadach i gwałtownych roztopach. Zbiornik
stanowi awaryjne źródło wody do podlewania roślin w przypadku awarii gminnej sieci wodociągowej.
Zbiornik nie nadaje się do, pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji nad wodą.

1.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
1.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy
bezpieczeństwa lub zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

1.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających
na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
1.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest kruchy”.

2.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT
2.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

2.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Nowa Kiszewa, rzeka Wierzyca, przenioska
2.3 Opis Obszaru wodnego:
Rzeka położona w Nowej Kiszewie. Miejsce rekreacji przeznaczony dla kajakarzy. Trudne warunki
terenowe. Współrzędne geograficzne: 54.037592, 18.042645

2.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Rzeka Wierzyca płynąca przez Powiat Kościerski wykorzystywana przez operatorów kajakowych.
Zbiornik nadaje się do połowu ryb, uprawiania sportu i rekreacji nad wodą.

X

2.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
2.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

2.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
2.6 Wnioski:





……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” przy przeniosce (stawie młyńskim) zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),

3.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 3
3.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

3.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Stawiska, rzeka Wierzyca, przenioska
3.3 Opis Obszaru wodnego:
Rzeka położona w Stawiskach na której funkcjonuje przenioska dla kajakarzy. Korzystne warunki
terenowe. Współrzędne geograficzne: 54.056000, 18.030378

3.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Rzeka Wierzyca płynąca przez Powiat Kościerski wykorzystywana przez operatorów kajakowych.
Zbiornik nadaje się do połowu ryb, uprawiania sportu i rekreacji nad wodą.

X

3.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
3.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

3.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
-

3.6 Wnioski:



……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia
obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.
U. 2012.286),
 Informacje dotyczące korzystania z miejsca jest uregulowane regulaminem uchwalonym
przez Radę Gminy Kościerzyna

4.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 4
4.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

4.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Łubiana, rzeka Graniczna, przystań kajakowa
4.3 Opis Obszaru wodnego:
Rzeka płynąca przez miejscowość Łubiana, wypływająca z jeziora Granicznego. Miejsce rekreacji
przeznaczony dla kajakarzy oraz mieszkańców wraz z profesjonalną przystanią kajakową. Korzystne
warunki terenowe. Współrzędne geograficzne: 54.110258, 17.873344

4.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Rzeka Graniczna płynąca przez gminę Kościerzyna wykorzystywana przez operatorów kajakowych.
Przystań składa się z pomostu, ławostołów, wiaty, suszarek do kajaków, miejsca utwardzonego do
zawracania pojazdów mechanicznych.
Zbiornik nadaje się do połowu ryb, uprawiania sportu i rekreacji nad wodą.

X

4.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
4.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

4.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających
na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
4.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
Informacje dotyczące korzystania z miejsca jest uregulowane regulaminem uchwalonym przez Radę
Gminy Kościerzyna

5.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 5
5.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

5.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Wieprznica, jezioro Wieprznickie
5.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Wiepsznickie w Wiepsznicy. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców
oraz wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji, kąpieli i wypoczynku na własną
odpowiedzialność. Współrzędne geograficzne: 54.147141, 17.926399

5.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

5.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
5.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

5.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających
na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
5.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód
jest kruchy”.
Kąpiel na własną odpowiedzialność.

6.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 6
6.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

6.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Garczyn, jezioro Garczyn, przystań kajakowa Garczyn
6.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro rynnowe w Garczynie. Miejsce rekreacji przeznaczony dla kajakarzy i żeglarzy oraz osób
wypoczywających na Kaszubach. Korzystne warunki terenowe. Współrzędne geograficzne:
54.122813, 17.894089

6.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro rynnowe wykorzystywane do celów rekreacyjnych z wybudowaną infrastrukturą do uprawiania
żeglarstwa oraz kajakarstwa. Liczne zejścia do wody, liczne pomosty. Również działają dwa ośrodki
wczasowe (Hotel Garczyn i Powiatowe Centrum Młodzieży przy których znajdują się kąpieliska.
Zbiornik nadaje się do połowu ryb, uprawiania sportu i rekreacji nad wodą.

6.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
6.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

6.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
6.6 Wnioski:








……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód
jest kruchy”.
Informacje dotyczące korzystania z miejsca jest uregulowane regulaminem uchwalonym przez Radę
Gminy Kościerzyna
Kąpiel na własną odpowiedzialność przy przystani kajakowej.

7.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 7
7.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

7.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Młyn w Wieprznicy
7.3 Opis Obszaru wodnego:
Młyn wodny. Zbiornik wodny wykorzystywany głównie do zasilania w wodę przydomowe ogródki
oraz dla wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Współrzędne geograficzne: 54.146260, 17.923874

7.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Zbiornik nadaje się do połowu ryb, wypoczynku nad wodą w formie piknikowania.

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

7.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
7.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

7.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
7.6 Wnioski:





……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),

8.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 8
8.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

8.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Łubiana, jezioro Graniczne
8.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Graniczne w Łubianie. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz
turystów w celu wędkowania, kąpieli na terenie OW Worzałówka. Korzystne warunki terenowe.
Miejsce rekreacji i wypoczynku. Współrzędne geograficzne: 54.113273, 17.873946

8.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych z wybudowaną infrastrukturą do wypoczynku.
Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania sportu i rekreacji nad wodą. Przy zbiorniku
wodnym istnieje ośrodek wypoczynkowy na dzień dzisiejszy bez kąpieliska, ale tradycyjnie
wykorzystywany przez turystów i mieszkańców wsi.

8.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
8.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

8.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
8.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód
jest kruchy”.

9.

OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 9
9.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

9.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Szarlota, jezioro Osuszyno, teren za pomnikiem Leśnika
9.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Osuszyno w Szarlocie. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz
wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji, kąpieli i wypoczynku. Współrzędne
geograficzne: 54.093419, 17.951493

9.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą. Przy w/w jeziorze funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy Szarlota z
kąpieliskiem.

9.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
9.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

9.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
9.6 Wnioski:





……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),



W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.



Kąpiel na własną odpowiedzialność.

10. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 10

10.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

10.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Wielki Podleś, jezioro Zagnanie/przystań kajakowa
10.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Zagnanie w Wielkim Podlesiu. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców
oraz wędkarzy. Miejsce rekreacji przeznaczony dla kajakarzy wraz z profesjonalną przystanią
kajakową. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku. Współrzędne geograficzne:
54.073559, 18.027865

10.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

10.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
10.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

10.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
10.6 Wnioski:








……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.
Informacje dotyczące korzystania z miejsca jest uregulowane regulaminem uchwalonym przez Radę
Gminy Kościerzyna
Wykorzystanie na własną odpowiedzialność, miejsce nie zabezpieczone do indywidualnego
wykorzystania.

11. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 11
11.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

11.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Dobrogoszcz, jezioro Dobrogoszcz, plaża gminna
11.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Dobrogoszcz w Dobrogoszczy wykorzystywane przez turystów oraz mieszkańców jak
również wędkarzy. Miejsce, które w okresie wakacji jest kąpieliskiem gminnym zabezpieczonym 7
dni w tygodni przez ratowników WOPR. Miejsce w którym organizowana jest nauka pływania dla
mieszkańców Gminy Kościerzyna. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku.
Współrzędne geograficzne: 54.146190, 18.044633

11.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

11.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
11.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

11.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
11.6 Wnioski:





……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód
jest kruchy”.

12. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 12
12.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

12.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Kaliska Kościerskie, staw wiejski
12.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen położony w centrum wsi Kaliska Kościerskie. Zbiornik jest w kształcie owalnym, połączony
mostem przez środek zbiornika wodnego. Korzystne warunki terenowe. Współrzędne geograficzne:
54.164035, 18.041789

12.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Akwen przeznaczony jest do retencji wody po obfitych opadach i gwałtownych roztopach. Zbiornik
stanowi awaryjne źródło wody do podlewania roślin w przypadku awarii gminnej sieci wodociągowej.
Jest miejscem odpoczynku mieszkańców. Zbiornik nie nadaje się do połowu ryb, pływania, kąpania się,
uprawiania sportu i rekreacji nad wodą.

12.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
12.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

12.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
12.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest kruchy”.

13. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 13
13.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

13.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Rybaki, przystań kajakowa
13.3 Opis Obszaru wodnego:
Przystań położona w miejscowości Rybaki nad jeziorem Sudomie. Miejsce rekreacji przeznaczony dla
kajakarzy wraz z profesjonalną przystanią kajakową. Korzystne warunki terenowe. Współrzędne
geograficzne: 54.098632, 17.921659

13.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Wykorzystywana przez operatorów kajakowych jak również mieszkańców jako miejsce kąpieli.
Zbiornik nadaje się do połowu ryb, uprawiania sportu i rekreacji nad wodą.

13.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
13.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data
sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

13.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data
Przedmiot
sporządzenia
sporządzający
13.6 Wnioski:









……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
ISTNIEJE REGULAMIN ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RG KOŚCIERZYNA
W okresie zimowym uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest kruchy
Informacje dotyczące korzystania z miejsca jest uregulowane regulaminem uchwalonym przez Radę
Gminy Kościerzyna
Kąpiel na własną odpowiedzialność, nie zabezpieczone.

14. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 14
14.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

14.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Wąglikowice, jezioro Kramsko Duże
14.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Kramsko Duże w Wąglikowicach. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez
mieszkańców do kąpieli oraz wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i
wypoczynku. Współrzędne geograficzne: 54.054555, 17.938282

14.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb i rekreacji
nad wodą.

14.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
14.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

14.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
14.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.
Kąpiel na własną odpowiedzialność.

15. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 15
15.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

15.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Wąglikowice, jezioro Kramsko Małe
15.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Kramsko Małe w Wąglikowicach. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez
mieszkańców oraz wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku.
Współrzędne geograficzne: 54.048658, 17.937156

15.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb i rekreacji
nad wodą.

15.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
15.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

15.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
15.6 Wnioski:





……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),



W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód
jest kruchy”.



Kąpiel na własną odpowiedzialność.

16. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 16
16.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

16.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Kłobuczyno, zbiornik wodny
16.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen położony w Kłobuczynie. Zbiornik jest w kształcie owalnym wykorzystywanym przez
wędkarzy jak również jako punkt czerpania wody. Korzystne warunki terenowe. Współrzędne
geograficzne: 54.190302, 18.098418

16.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Zbiornik stanowi awaryjne źródło wody do podlewania roślin w przypadku awarii gminnej sieci
wodociągowej. Zbiornik nadaje się do połowu ryb.

16.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
16.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

16.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
16.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest kruchy”.

17. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 17
17.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

17.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Skorzewo, rzeka Rakownica
17.3 Opis Obszaru wodnego:
Rzeka przepływająca przez części miejscowości Skorzewo. Źródło wody do podlewania roślin.
Współrzędne geograficzne: 54.168677, 17.968848

17.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Rzeka stanowi awaryjne źródło wody do podlewania roślin w przypadku awarii gminnej sieci
wodociągowej.

17.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
17.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

17.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
17.6 Wnioski:



……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:





Alarmowy – 112
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997

18. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 18
18.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

18.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Puc, jezioro Puc
18.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Puc we wsi Puc. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców do kąpieli oraz
wędkowania. Korzystne warunki terenowe. Miejsce spacerów. Współrzędne geograficzne: 54.140535,
18.07777

18.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb,

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

18.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
18.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

18.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
18.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest kruchy”.

19. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 19
19.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

19.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Niedamowo, jezioro Gatno
19.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Gatno w Niedamowie. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców do kąpieli
oraz wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku. Współrzędne
geograficzne: 54.048658, 17.937156

19.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

19.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
19.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

19.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
19.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

20. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 20
20.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

20.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Niedamowo, jezioro Średnik
20.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Średnik w Niedamowie. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz
wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku. Współrzędne geograficzne:
54.057519, 18.084217

20.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

20.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
20.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

20.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
20.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

21. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 21
21.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

21.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Niedamowo, jezioro Wierzchołek
21.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Wierzchołek w Niedamowie. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców
oraz wędkarzy. Nie korzystne warunki terenowe. Współrzędne geograficzne: 54.061930, 18.081733

21.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

21.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
21.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

21.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
21.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

22. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 22
22.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

22.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Korne, jezioro Borowe
22.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Borowe w Kornem. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz
wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku. Współrzędne geograficzne:
54.158237, 17.860245

22.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

22.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
22.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

22.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
22.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.
Kąpiel na własną odpowiedzialność.

23. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 23
23.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

23.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Korne, jezioro Długie Wielkie
23.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Długie wielkie w Kornem. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz
wędkarzy. Trudno dostępne miejsce. Współrzędne geograficzne: 54.149493, 17.874566

23.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb.

X
X
X
X
X

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

23.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
23.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

23.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
23.6 Wnioski:





……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),

24. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 24
24.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

24.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Korne, jezioro Długie Małe
24.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Długie małe w Kornem. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz
wędkarzy. Korzystne warunki terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku. Współrzędne geograficzne:
54.161478, 17.869046

24.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

24.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
24.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.
Kąpiel na własną odpowiedzialność.

25. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 22
25.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

25.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Jezioro Sudomie od strony Łubiany
25.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz wędkarzy. Korzystne warunki
terenowe. Miejsce rekreacji i wypoczynku. Współrzędne geograficzne: 54.095536, 17.884164

25.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Jezioro wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb, uprawiania
sportu i rekreacji nad wodą.

25.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
25.6 Wnioski:







……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.
Kąpiel na własną odpowiedzialność.

26. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 26
26.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

26.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
26.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen wodny wykorzystywany głównie przez wędkarzy. Korzystne warunki terenowe..
Współrzędne geograficzne: 54.108726, 17.921643

26.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb,

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

26.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
26.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

27. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 27
27.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

27.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
27.3 Opis Obszaru wodnego:
Jezioro Długie małe w Kornem. Akwen wodny wykorzystywany głównie przez mieszkańców oraz
wędkarzy. Trudne warunki terenowe. Współrzędne geograficzne: 54.106485, 17.919995

27.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Akwen wodny nadaje się do połowu ryb.

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

27.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
27.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

28. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 28
28.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

28.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
28.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen wodny wykorzystywany głównie przez wędkarzy. Korzystne warunki terenowe..
Współrzędne geograficzne: 54.102553, 17.924161

28.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb,

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

28.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
28.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

29. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 29
29.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

29.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
29.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen wodny wykorzystywany głównie przez wędkarzy. Korzystne warunki terenowe..
Współrzędne geograficzne: 54.103186, 17.931661

29.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb,

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

29.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
29.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

30. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 28
30.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

30.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
30.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen wodny wykorzystywany głównie przez wędkarzy. Trudne warunki terenowe.. Współrzędne
geograficzne: 54.103721, 17.931261

30.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb,

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

30.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
30.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

31. OPIS OBSZARU WODNEGO WYMIENIONEGO W PKT 31
31.1 Nazwa oraz adres zarządzającego obszarem wodnym

Gmina Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

31.2 Obszar wodny podlegający analizie:
Zbiornik wodny po wydobyciu żwiru
31.3 Opis Obszaru wodnego:
Akwen wodny wykorzystywany głównie przez wędkarzy. Korzystne warunki terenowe..
Współrzędne geograficzne: 54.104683, 17.936046

31.4 Przeznaczenie i wykorzystanie obszaru wodnego:

1
2
3
4
5
6
7

Kąpiel i rekreacja w wodzie
Wypoczynek nad wodą (opalanie się)
Nurkowanie
Wędkarstwo
Sporty zimowe
Wykorzystanie dla celów p. powodz.
Inne

Uwagi (opis szczegółowy elementu):
Wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Akwen wodny nadaje się do połowu ryb,

Zabronione

Wykorzystanie
niezorganizowane

Forma wykorzystania

Wykorzystanie
zorganizowane

Przeznaczenie

X
X
X
X
X

31.5 Dostarczona (udostępniona) dokumentacja:
24.5.1 Poprzednie analizy zagrożeń lub inne dokumenty sporządzone w zakresie analizy bezpieczeństwa lub
zagrożeń na obszarach wodnych
Nazwa dokumentu

Data sporządzenia

Przedmiot
sporządzający

24.5.2 Przekazane zarządzającemu obszarem wodnym lub Radzie Gminy informacji przez przedmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego o ujawnionych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych lub inne dokumenty w tym zakresie
Nazwa dokumentu
Data sporządzenia
Przedmiot
sporządzający
31.6 Wnioski:






……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na tablicy informacyjnej umieścić wskazówki odnośnie postępowania w razie wypadku w okresie
letnim i zimowym oraz poniższe numery telefonów:
 Alarmowy – 112
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 Straż Pożarna – 998
 Policja – 997
Ustawić znak zakazu A-1 „kąpiel zabroniona” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012.286),
W okresie zimowym przy stawie młyńskim uwzględnić możliwość zawieszenia znaku „Uwaga lód jest
kruchy”.

