
III. Karta kąpieliska 

Krajowy kod kąpieliska: 3031PKAP0372 Nazwa i adres kąpieliska: Kąpielisko miejskie w Złotowie przy ul. Jeziornej, 77-400 Złotów 

Lp

. 
Rok 

Właściwy 

Państwowy 

inspektor 

sanitarny1 

Ocena bieżąca jakości wody 

Ocena sezonowa 

jakości wody2 Klasyfikacja3 

Zakaz kąpieli i zalecenia państwowego 

inspektora sanitarnego 

Aktualizacja 

informacji4 

Data 

badania 
Wynik oceny5 

Przyczyna 

wydania oceny 

stwierdzającej 

nieprzydatności 

wody do kąpieli 

Zakaz kąpieli 

w danym 

sezonie 

kąpielowym6 

Zalecenia 

właściwego 

państwowego 

inspektora 

sanitarnego 

 

1 2018 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno – 

Epidemiologiczna 

w Złotowie,  

ul. Hubego 1/1,  

77-400 Zlotów;  

tel. 67 349 16 91 

e-mail: 

sekretariat@psse-

zlotow.pl 

www.psse-

zlotow.pl 

18.06 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak 

24.09.2018r. 

LINK 

Woda przydatna do 

kąpieli 
brak brak brak 

04.07 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak 

30.07 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak 

20.08 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak 

2 2019 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno – 

Epidemiologiczna 

w Złotowie,  

ul. Hubego 1/1,  

77-400 Zlotów;  

tel. 67 349 16 91 

e-mail: 

sekretariat@psse-

zlotow.pl 

www.psse-

zlotow.pl 

17.06 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak     

24.06.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

15.07 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak     

26.07.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

24.07 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic     

26.07.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

29.07 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak     

29.07.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

02.08 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic     

02.08.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 
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06.08 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak     

06.08.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

07.08 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic     

07.08.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

09.08 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak     

09.08.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

16.08 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak     

16.08.2019r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

3 2020 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno – 

Epidemiologiczna 

w Złotowie,  

ul. Hubego 1/1,  

77-400 Zlotów;  

tel. 67 349 16 91 

e-mail: 

sekretariat@psse-

zlotow.pl 

www.psse-

zlotow.pl 

15.06 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak 

20.11.2020 

LINK 

Woda przydatna do 

kąpieli 
brak brak 

15.06.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

10.07 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

 

Brak przydatności 

wody do kąpieli 

  

10.07.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

13.07 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic   

13.07.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

14.07 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic   

14.07.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

17.08 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic   

17.08.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

20.08 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic   

20.08.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 
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21.08 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak 
Woda przydatna do 

kąpieli 
brak brak 

21.08.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

21.08 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic 
Brak przydatności 

wody do kąpieli 
  

21.08.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

27.08 

Woda 

przydatna do 

kąpieli 

brak 
Woda przydatna do 

kąpieli 
brak brak 

27.08.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

28.08 

Brak 

przydatności 

wody do 

kąpieli 

zakwit sinic 
Brak przydatności 

wody do kąpieli 
  

28.08.2020r. 

Bieżąca ocena 

jakości wody 

4 2021 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno – 

Epidemiologiczna 

w Złotowie,  

ul. Hubego 1/1,  

77-400 Zlotów;  

tel. 67 349 16 91 

e-mail: 

sekretariat@psse-

zlotow.pl 

www.psse-

zlotow.pl 
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