WYKAZ KĄPIELISK
położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2015

1. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu
Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowego Hotel Garczyn,
a. współrzędne geograficzne :54°07'41” N; 17°53'52 E
b. długość linii brzegowej : 50 mb
c. przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z
kąpieliska : 400 osób
d. termin otwarcia : 22-06-2015 - 31-08-2015
e. opis kąpieliska : kąpielisko urządzone przy plaży piaszczystej, ograniczone
dwoma pomostami bocznymi oraz jednym środkowym posadowionym na
palach betonowych, w odległości około 50 m znajdują się urządzenia
sanitarne, natryski wyposażone w zimną i ciepłą wodę. Kąpielisko
przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
f. Kod kąpieliska : 2206PKAP0017
g. numid : PL6320604222000069
h. numer jednostki terytorialnej : 220604_2.0015
i. lokalizacja : Jezioro Garczyn
j. pozwolenie

wodnoprawne

–

decyzja

Starosty

Kościerskiego

nr

OŚ.6341.4.2011 z dnia 11-04-2011,
k. status kąpieliska w poprzednim sezonie : czynne
l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził sezonową ocenę
jakości wody i stwierdził przydatność kąpieliska w całym sezonie 2014 roku

2. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu
Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Garczyn 1
a. współrzędne geograficzne :54°07'41” N; 17°54'40 E
b. długość linii brzegowej : 31 mb
c. przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z
kąpieliska : 300 osób
d. termin otwarcia : 01-07-2015 - 15-08-2015
e. opis kąpieliska : kąpielisko o wymiarach 24 x 37 mb, otoczony pomostami
pływającymi, dojście schodami, plaża oraz budynek socjalny wyposażony w
szatnię damską i męską oraz ogólnodostępną toaletę z natryskiem,
pomieszczenie dla ratowników, toaleta i natrysk dla personelu, na pomoście
zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych, na wyposażeniu
ratowników jest schodołaz do przewozu osób na wózkach, kąpielisko
posiada wydzielone strefy tj. brodzik, dla nie umiejących pływać i dla
umiejących pływać.
f. Kod kąpieliska : 2261WKAP0001
g. numid : PL6320604222000093
h. numer jednostki terytorialnej : 220604_2.0024
i. lokalizacja : Jezioro Garczyn
j. pozwolenie

wodnoprawne

–

decyzja

Starosty

Kościerskiego

nr

OŚ.6341.29.2011 z dnia 1-12-2011,
k. status kąpieliska w poprzednim sezonie : czynne
l. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził
sezonową ocenę jakości wody i stwierdził przydatność kąpieliska w całym
sezonie 2014 roku.

