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„Analiza zagrożeń, w tym identyfikacji 
miejsc, w których występuje zagrożenie dla 
bezpieczeństwa osób wykorzystujących 
obszar wodny do pływania, kąpania się, 
uprawiania sportu lub rekreacji” na terenie 
Gminy Czernikowo.

1



Spis treści:

1 Cel i podstawy prawne opracowania -  str. 2

2. Wykaz akwenów znajdujących się na terenie Gminy Czernikowo i ich właścicieli -  3,

3. Zagrożenia dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy

Czernikowo -  3-4,

4. Kontakty alarmowe - 5,

5. Planowane przedsięwzięcia - 5.

1. Cel i podstawy prawne opracowania

Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na obszarach 
wodnych, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa 
osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 
rekreacji.

Zgodnie z art. 4 ust, 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywaj ących 
na obszarach wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 730 ze zm.) zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych polega w szczególności na:

1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o 
których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których 
występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do 
pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;

2) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do 
pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;

3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych, polegających w szczególności na:

• oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
• obj ęciu nadzorem, we współpracy z policj ą i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 

1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
• uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w 

szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
4) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach 

mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
5) zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy 

wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada (art. 4 
ust. 2):

1. na terenie parku narodowego lub krajobrazowego - dyrektor parku,
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2. na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji - 
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie,

3. na pozostałym obszarze - właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) - 
zwani dalej "zarządzającym obszarem wodnym".

Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wykonywane przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych 
gminy.

2. Wykaz akwenów znajdujących się na terenie Gminy Czernikowo i ich właścicieli:

• Rzeka Wisła - przebiegająca na odcinku południowo-zachodniej części Gminy 
Czernikowo, której właścicielem jest Skarb Państwa, obszar rzeki zajmuje 
powierzchnię 104,05 ha,

• Rzeka Mień -  przebiegająca na odcinku południowym części Gminy Czernikowo, 
której właścicielem jest Skarb Państwa, obszar rzeki zajmuje powierzchnię 5,33 ha,

• Rzeka Łubianka 1 -  przebiegająca na odcinku południowym części Gminy Czernikowo, 
której właścicielem jest Skarb Państwa, obszar rzeki zajmuje powierzchnię 0,12 ha,

• Jezioro Zacisze -  położone w m-ci Osówka, gmina Czernikowo, które stanowi 
własność Nadleśnictwa Dobrzejewice i zajmuje powierzchnię 13,26 ha,

• Jezioro Steklińskie -  położone częściowo w m-ci Steklinek, gmina Czernikowo a w 
pozostałej części zajmujące obszar znajdujący się na terenie sąsiedniej Gminy Kikół 
które stanowi własność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i zajmuje 
powierzchnię 13,26 ha,

• Jezioro Liciszewskie -  położone w m-ci Liciszewy, gmina Czernikowo, które stanowi 
własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30,01-207 Warszawa 
i zajmuje powierzchnię 21,04 ha,

• Jezioro Kijaszkowskie -  położone w m-ci Kijawszkowo, gmina Czernikowo, które 
stanowi własność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i zajmuje powierzchnię 
36,49 ha,

• Staw Gminny -  położony w m-ci Witowąż, który stanowi własność Gminy Czernikowo 
i zajmuje powierzchnię 1,7854 ha,

• Staw Gminny -  położony w m-ci Czernikowo w Parku 700 lecia, który stanowi 
własność Gminy Czernikowo i zajmuje powierzchnię 1,4748 ha.

3. Zagrożenia dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy 
Czernikowo.

Czynnikami wpływającymi na ilość osób korzystających z walorów rekreacyjnych i 
turystycznych wód na terenie Gminy Czernikowo mogą być, pogodna aura i okresy wakacyjno 
- wypoczynkowe. W tych okresie letnim może wzrastać liczba osób korzystających z dzikich 
kąpieli, więc należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia związanego z przypadkami utonięć. 
Kąpiel lub zabawa w wodzie, to forma rekreacji związana z letnim wypoczynkiem, ze względu 
na łatwość dostępu z brzegu i płytką wodę. Wejście do wody rodzi jednak zagrożenie, z którym 
należy się liczyć. Na terenie Gminy Czernikowo obecnie nie znajdują się kąpieliska
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strzeżone a także miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zgodnie z ustawą z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Szczególnie groźne sytuacje to:

• wstrząs termiczny,
• niewystarczające umiejętności pływania,
• pływanie pod wpływem alkoholu,
• nieodpowiednia zabawa,
• skurcze,
• skakanie do nieznanej wody,
• przecenianie swoich sił i umiejętności,
• miejsca zarośnięte przez roślinność wodną,
• nagła zmiana warunków na wodzie,
• kąpiel w miejscach nie wyznaczonych.

Zagrożenia dla osób kąpiących wynikają z:

• braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych umiejętności bądź 
złego stanu zdrowia,

• korzystania z miejsc nie przystosowanych do kąpieli - wpływania w strefy porośnięte 
roślinnością wodną lub w miejsca bagniste, wykonywania skoków do wody bez 
znajomości głębokości i występowania obiektów zanurzonych,

• kąpieli w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• kąpieli przy niekorzystnych warunkach pogodowych (silne falowanie, niska 

temperatura wody, wyładowania atmosferyczne),

Zagrożenia dla osób poruszających się jednostkami pływającymi:

• niedostatecznych umiejętności sterowania jednostką, wykonywania ryzykownych 
manewrów,

• złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania tej osoby pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających,

• niekorzystnych warunków pogodowych,
• braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności indywidualnych 

środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych,
• w przypadku „wywrotek” sprzętu pływającego - zagrożenia analogiczne jak dla osób 

kapiących się.

Potencjalne zagrożenia dla osób przebywających na kąpieliskach i innych miejscach
wykorzystywanych do kąpieli:

• korzystanie z tzw. „dzikich kąpielisk”, pozostających bez nadzoru ze strony 
specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz administracji samorządowej,

• skażenie wody w wyniku zakwitu sinic - kąpiel w wodzie zanieczyszczonej toksynami 
sinicowymi może wywoływać podrażnienia skóry, zapalenie spojówek, dolegliwości 
układu pokarmowego i oddechowego, w tym zawroty głowy, wymioty i gorączka,
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skażenie środowiska w wyniku awarii i przedostania się do wód substancji niebezpiecznych, 
np. ropy naftowej, oleju,

• pożary roślinności przybrzeżnej, w tym lasów,

Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie:

• brak wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne uprawianie 
wędkarstwa i sportów zimowych,

4. Kontakty alarmowe

• Komisariat Policji w Dobrzejewicach -  tel. 47 754 29 00,
• Toruńskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego -  tel. 56 611 93 10,
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu -  tel. 695 880 315,
• Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego z siedziba w Kruszwicy -  

całodobowy telefon alarmowy -  601 100 100,
• Telefon alarmowy 112,
• Pogotowie ratunkowe-tel. 999,
• Państwowa Straż Pożarna -  tel. 998,
• Urząd Gminy Czernikowo -  507 092 177.

5. Planowane przedsięwzięcia:

Po przeprowadzeniu analizy zagrożeń na obszarach wodnych Gminy Czernikowo na podstawie 
oględzin i zidentyfikowaniu miejsc potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi 
planuje się podjęcie poniższych działań:

• Współpraca z Ochotniczym Wodnym Pogotowie Ratunkowym w Toruniu ul. 
Popiełuszki 1 A, 87-100 Toruń oraz z Komendą Miejską Policji w Toruniu w celu 
dokonania rekonesansu akwenów znajdujących na ternie Gminy Czernikowo i ustalenia 
miejsc potencjalnie zagrożonych, które mogą być wykorzystywane jako dzikie 
kąpieliska,

• Kontrola przez Policję wspólnie z Ochotniczym Wodnym Pogotowie Ratunkowym w 
Toruniu oraz pracownikami Urzędu Gminy w Czernikowie dzikich kąpielisk,

• Kontrola innych wytypowanych miejsc zagrożonych nad akwenami, gdzie grupuje się 
młodzież spożywająca alkohol lub używająca środki odurzające.

Treść powyższej analizy została uzgodniona z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym w Toruniu ul. Popiełuszki 1 A, 87-100 Toruń.
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