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1. Cel i podstawy prawne opracowania 

Obowiązek sporządzenia analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje 

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, 

uprawiania sportu lub rekreacji dla każdego z parków krajobrazowych wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 350). Celem niniejszego opracowania jest dokonanie syntetycznej oceny 

zagrożeń istniejących w części wielkopolskiej Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, ich szczegółowa 

lokalizacja wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa,  

a także udostępnienie społeczeństwu informacji o siłach i środkach możliwych do wykorzystania  

w celu  ograniczenia tych zagrożeń i prowadzenia potencjalnych akcji ratowniczych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 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: 

a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, 

b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 

1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, 

c) 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. 

Ww. ustawa definiuje obszary wodne jako (…) wody śródlądowe w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) 

oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili 

morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, 

pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 

m2 i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m; (…).  

Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, odpowiada (art. 4 ust. 2): 

1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego - dyrektor parku, 

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, 
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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.  

W sposób szczegółowy ww. ustawa definiuje obowiązki zarządzających określonymi w art. 2 pkt 2  - 

wyznaczonymi obszarami wodnymi, tj.  kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do 

kąpieli – w rozumieniu art. 16 pkt. 22 i 28 ustawy Prawo wodne oraz pływalniami i innymi obiektami 

dysponującymi nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości powyżej 0,4 

m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. Obowiązki te, rozszerzające katalog 

zamieszczony w art. 4 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

wskazano odpowiednio w artykule 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 21 w odniesieniu do organizacji  

i finansowania ratownictwa wodnego. 

 

2. Charakterystyka obszarów wodnych na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego  

Nadgoplański Park Tysiąclecia (część wielkopolska) powstał w roku 2009 na podstawie 

Rozporządzenia Nr 4/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia 

parku krajobrazowego ,,Nadgoplański Park Tysiąclecia” w województwie wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2009 Nr 112 , poz. 1798). W jego obecnych granicach znajduje się 3074,59 ha 

gruntów położonych na terenach gminy Skulsk w powiecie konińskim. Przebieg północnej  

i wschodniej granicy nawiązuje do granicy administracyjnej województwa wielkopolskiego. Oddziela 

jednocześnie wielkopolską część obszaru ochrony krajobrazowej od istniejącego na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego, bliźniaczego parku o identycznej nazwie. Zasadniczymi celami 

ochrony parku są: 1) zachowanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

w warunkach zrównoważonego rozwoju; 2) zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie 

populacji ptaków wodnych i błotnych; 3) zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki 

przelotne oraz zimujące; 4) zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych;  

5) zachowanie naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego.  

Pod względem geomorfologicznym park położony jest u zbiegu dwóch płaskodennych rynien 

polodowcowych. Rozległej rynny jeziora Gopło, stopniowo przechodzącej w kierunku południowym  

w dolinę Noteci i Kanału Ślesińskiego oraz węższej i mniejszych rozmiarów rynny jezior skulskich.  

Z naturalnym reliefem morfologicznym związany jest podział fizyczno-geograficzny obszaru 

(Kondracki 2002). Część wschodnia z południowym fragmentem jeziora Gopło zaliczana jest do 

Pojezierza Kujawskiego (315.57), część zachodnia do Pojezierza Gnieźnieńskiego (315.54). Rynny 

różnią się także kierunkiem nachylenia powierzchni, a co za tym idzie generalnym kierunkiem 

odwodnienia. Wody z jezior skulskich odprowadzane są ciekiem Dopływ z jezior Skulskich (MPHP) w 

kierunku południowym. Już poza granicami parku zawracają w kierunku północnym i wpływają do 

doliny Noteci. Połączone wody Noteci i Kanału Ślesińskiego (Kanał Warta-Gopło) uchodzą do jeziora 

Gopło w rejonie miejscowości Mielnica Duża. Oba wspomniane cieki wraz jeziorem stanowią 

fragment popularnego szlaku wodnego - Wielkiej Pętli Wielkopolski. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1208) i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie 

klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695) stanowią one drogę wodną klasy 
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II i III o znaczeniu regionalnym. Obok wspomnianych cieków, sieć rzeczną Parku stanowią ujściowe 

odcinki: Dopływu spod Jezior Wielkich, Dopływu spod Kuśnierza, Dopływu spod Lenartowa, Dopływu 

spod Siedlimowa i Dopływu z jez. Czartowo – wszystkie w zlewni Dopływu z jezior Skulskich oraz 

prawostronnych dopływów Noteci; Dopływu spod Sadlna i Dopływu spod Nowej Wsi.  

 

Rysunek 1. Zarys sieci hydrograficznej Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia [opracowano na podstawie MPHP i BDOT 250k, 
podkład topograficzny Open Street Map WMS] 
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Cechą charakterystyczną Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia jest jego duża – ponad 17%  jeziorność. 

Na całkowitą powierzchnię zbiorników wodnych, wynoszącą 535,2 ha składają się: jeziora naturalne; 

jezioro Gopło – dwa fragmenty o łącznej powierzchni 175,3 ha, jezioro Skulska Wieś o pow. 125,8 ha, 

Jez. Skulskie (Paniewskie) – 116,2 ha jezioro Czartowo 41,1 ha, Staw Deszna – 1,3 ha (tabela 1); 

rozlewiska na terenach podmokłych, małe zbiorniki bezodpływowe, oczka wodne oraz sztuczne 

zbiorniki, w tym w szczególności stawy hodowlane. Łącznie na Mapie Podziału Hydrograficznego 

Polski w granicach wielkopolskiego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia znalazło się przeszło 300 

zbiorników. W tym 16 o powierzchni przekraczającej 1 ha.  

 

Tabela 1. Charakterystyka wybranych jezior Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia [źródła danych: MPHP, Atlas Jezior Polski - 
Jańczak 1996] 

Nazwa 
obszaru 

wodnego 

Powiat/ 
gmina 

Powierzchnia [ha] 
Głębokość  

wg Atlasu Jezior 
Polski [m] 

Stan lub 
potencjał 

ekologiczny 
JCWP 

Informacje 
dodatkowe 

Wg 
MPHP  

Wg 
Atlasu 
Jezior 
Polski 

Maks. Średnia 

Jez. Gopło 
(cały zbiornik) 

- 2259,25 2154,5 16,6 3,6 zły 
Droga wodna – 

wodny szlak 
turystyczny 

Jez. Gopło 
(w granicach 

parku) 

koniński/ 
Skulsk 

175,30 - 16,6 - zły 
Droga wodna – 

wodny szlak 
turystyczny 

Jez. Skulska 
Wieś 

koniński/ 
Skulsk 

127,93 116,3 8,2 4,2 umiarkowany - 

Jez. Skulskie 
(Paniewskie) 

koniński/ 
Skulsk 

116,57 120,1 17,6 6,7 
Badania 

zaplanowane 
na rok 2020 

Jezioro 
okresowo 

wykorzystywane 
do organizacji 

zawodów 
motorowodnych 

Jez. Czartowo 
koniński/ 

Skulsk 
41,14 42,0 13,0 6,1 nie dotyczy - 

Staw Deszna 
koniński/ 

Skulsk 
1,343 - - - nie dotyczy - 

 

Obecność drogi wodnej, a także koncentracja osadnictwa wzdłuż brzegów jezior, sprzyjają wybitnie 

rozwojowi sportu, turystyki i rekreacji wodnej. Obszary wodne parku, wykorzystywane są m.in. do: 

sportów motorowodnych, żeglugi śródlądowej, żeglarstwa, kajakarstwa, amatorskiego połowu ryb, 

kąpieli i innych form rekreacji wodnej.  
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3. Zasady udostępniania obszarów wodnych parku dla turystyki i rekreacji 

Zgodnie z ustawą z dnia o ochronie przyrody dla parków krajobrazowych ustala się plany ochrony. 

Tryb postepowania przy sporządzaniu planów, a także zakres niezbędnych prac określa  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu 

ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian  

w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. W zakresie tym, znajdują się 

również prace zmierzające do określenia sposobów korzystania z obszarów parku krajobrazowego 

udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego 

połowu ryb i dla innych form gospodarowania. W przypadku braku planu ochrony jedynymi 

regulacjami dotyczącymi korzystania z zasobów przyrodniczych parku, tym samym z jego obszarów 

wodnych są zapisy prawa miejscowego – uchwały samorządów wojewódzkich w sprawie utworzenia 

parków krajobrazowych wraz ze zmianami oraz regulaminy i obostrzenia sporządzane przez 

zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych. Każdy korzystający z obszaru wodnego zobowiązany 

jest jednocześnie do przestrzegania zapisów art. 3 wspomnianej ustawy; 

(…) Art. 3. Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej 

staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: 

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich 

przestrzegania; 

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 12 ust. 1; 

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych 

warunków atmosferycznych; 

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego 

technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia; 

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów, o których 

mowa w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach 

nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. (…). 

Na chwilę obecną dla Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia nie sporządzono planu ochrony, natomiast 

niemal na całym jego obszarze obowiązują plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

PLH040007 Jezioro Gopło oraz PLB040004 Ostoja Nadgoplańska. Plan zadań ochronnych dla 

pierwszego z wymienionych obszarów Natura 2000 wprowadzony został zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1086, Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 

2163), zmienionym następnie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jezioro Gopło PLH040007 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996). Plan zadań ochronnych dla obszaru 
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PLB040004 Ostoja Nadgoplańska ustanowiono Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 1 lutego 

2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nadgoplańska PLB040004 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 705). W żadnym z planów zadań ochronnych 

nie wskazano jednak jednoznacznych ograniczeń w korzystaniu z obszarów wodnych. Wśród 

potencjalnych zagrożeń dla wybranych przedmiotów ochrony na obszarze PLB040004 Ostoja 

Nadgoplańska wskazano natomiast motorowe sporty wodne.  

Szczegółowy opis granic Parku, założone cele ochrony oraz obowiązujące na terenie parku zakazy 

określa Rozporządzenie Nr 2/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie 

utworzenia parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia” w województwie wielkopolskim 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 112 poz. 1798). W myśl § 3 ust. 1 tego rozporządzenia na terenie 

Parku wprowadza się m.in.: zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych (pkt 8), organizowania rajdów motorowych  

i samochodowych (12), zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 

zbiornikach wodnych (pkt 13). Zakazy te nie dotyczą ustaleń zawartych w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skulsk lub miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Ponadto zakaz wskazany w pkt. 

13 nie dotyczy szlaków żeglownych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie 

przyrody: 

1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych; 

2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 

4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „inwestycją celu 

publicznego” (…), 

W myśl art. 17 ust. 4 tej ustawy, z zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego 

na otwartych zbiornikach wodnych wyłączone są statki jednostek ratowniczych, jednostek 

organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów 

żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, 

jednostki służące do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań  

z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego. 

Na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych parku wpłynąć może także 

przestrzeganie przepisów regulujących poszczególne formy korzystania z wód i obiektów z nimi 

związanych, a także przepisów wykonawczych do tych regulacji, takich jak np.: 
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 w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, powszechnego korzystania z wód i wykonywania 

urządzeń wodnych, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

310),   

 w zakresie korzystania z jednostek pływających, oznakowania szlaków wodnych i zachowania 

bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  

o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.), 

 w zakresie rekreacyjnego – amatorskiego połowu ryb oraz korzystania z wód użytkowanych 

rybacko - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz 2168 z późn. zm.), 

 w zakresie bezpieczeństwa w korzystaniu z obiektów infrastruktury technicznej – ustawa  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), 

czy też będąca podstawa niniejszego opracowania ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych.   

 

4. Charakterystyka zagrożeń występujących na obszarach wodnych parku 

Na obszarach wodnych całego kraju częstotliwość zdarzeń incydentalnych i wypadków w obrębie 

obszarów wodnych jest ściśle związana z sezonową zmiennością intensywności powszechnego 

korzystania z wód. Nie inaczej jest w przypadku obszarów wodnych Nadgoplańskiego Parku 

Tysiąclecia. Wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z walorów turystycznych, rekreacyjnych  

i sportowych akwenów wodnych, wzrasta liczba zagrożeń, w tym „kolizji” wynikających  

z współkorzystania z obszarów wodnych przez uprawiających różne formy sportów, turystyki  

i rekreacji. Niewątpliwie okresem szczytowym jest w tym wypadku letni sezon kąpielowy. Aura  

w okresie zasadniczego sezonu wodnego tj. od połowy maja do połowy, a niekiedy nawet do końca 

września, sprzyja zarówno korzystającym z kąpieli, uroków sportów i rekreacji z wykorzystaniem 

sprzętu wodnego, jak i amatorom wędkarstwa, biwakowania czy pieszych wędrówek wzdłuż brzegów 

wód. Sytuacja ta dotyczy zarówno wyznaczonych obszarów wodnych, a więc nadzorowanych  

i zorganizowanych pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

(zdefiniowanych we wcześniejszej części pracowania), zagospodarowanych plaży i miejsc rekreacji 

sezonowej, jak i tzw. „dzikich” kąpielisk, a więc pozbawionych nadzoru ratowniczego i sprawnej 

infrastruktury technicznej miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Drugim z okresów 

cechujących się wzrostem liczby wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających na 

obszarach wodnych jest okres zimowy, a konkretniej okres występowania pokrywy lodowej. 

Specyfiką akwenów Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia jest koncentracja wielu form użytkowania 

wód na relatywnie małej powierzchni, co dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń 

incydentalnych, niosących zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Na pierwszy plan, w tym wypadku 

wysuwa się potencjalne zagrożenie dla kąpiących się i korzystających z małych jednostek pływających 

lub obiektów unoszących się na wodzie ze strony uprawiających sporty motorowodne. W przypadku 

zawodów zorganizowanych odpowiedzialność organizatora imprezy jest jednoznaczna. Obejmuje 

m.in. pełne zabezpieczenie akwenu, na którym odbywają się zawody. O wiele większym zagrożenie 

jest wykorzystanie jednostek silnikowych w sposób amatorski i/lub treningowy. Obok wspomnianego 

ryzyka kolizji, najczęstszymi przyczynami wystąpienia groźnych sytuacji w okresie letnim są: kąpiel  
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w miejscach niedostatecznie poznanych i niestrzeżonych, korzystanie z kąpieli pomimo 

przeciwskazań zdrowotnych, niedostateczne umiejętności pływania, przecenianie swoich sił  

i umiejętności, skoki do nieznanej wody, gwałtowne oziębienie organizmu – wstrząsy termiczne, 

skurcze, zimne prądy, niestabilne dno i wiry w rzekach, brak nadzoru nad osobami niepełnoletnimi, 

zdarzenia niebezpieczne sprokurowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu wodnego, nagłe zmiany 

warunków pogodowych. W sezonie zimowym; wchodzenie na zbyt cienki lód bez zabezpieczeń,  

a także podczas tworzenia się i schodzenia pokrywy lodowej. Niezależnie od sezonu przyczyną wielu 

niebezpiecznych zdarzeń jest przebywanie na obszarze wodnym pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających ograniczających zdolności psycho-fizyczne. Warto w tym miejscu podkreślić, że 

w obrębie wyznaczonego obszaru wodnego, Zarządzający nim lub osoba przez niego upoważniona 

może nie wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie 

osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka 

odurzającego (art. 6 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych). 

Zagrożenia potencjalnie dla osób przebywających na obszarach wodnych Nadgoplańskiego Parku 

Tysiąclecia związane z poszczególnymi formami korzystania z wód:   

I. Zagrożenia dla osób zażywających kąpieli na wyznaczonych obszarach wodnych: 

Nie dotyczy - w parku krajobrazowym będącym przedmiotem opracowania nie zlokalizowano 

wyznaczonych obszarów wodnych. 

II. Zagrożenia dla osób zażywających kąpieli poza wyznaczonymi obszarami wodnymi („dzikie” 

kąpieliska, zorganizowane plaże i miejsca rekreacji sezonowej): 

 kąpiel w miejscach niewyznaczonych o nieznanej strukturze dna i rozmieszczeniu przeszkód 

podwodnych, 

 skakanie do nieznanej wody, brodzenie w rzece, możliwość natrafienia na wiry, niestabilne 

dno lub zimne prądy, 

 korzystanie z niesprawnych technicznie pomostów i innej infrastruktury brzegowej. 

 niedostateczne umiejętności pływania, nadmierne zaufanie do własnych sił i umiejętności lub 

ograniczone pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zdolności psycho-fizyczne, 

 korzystanie z kąpieli pomimo przeciwskazań zdrowotnych, 

 brak ciągłego nadzoru nad osobami niepełnoletnimi,  

 brak nadzoru nad korzystającymi z infrastruktury towarzyszącej, 

 nieprawidłowe korzystanie z infrastruktury technicznej pomimo jej pełnej sprawności, 

 wynikające z przegrzania wstrząsy termiczne, skurcze oraz nadmierne wychłodzenie 

organizmu,  

 nieodpowiednie i ryzykowne zachowania w wodzie, 

 nie zachowanie dystansu od jednostek pływających, 

 możliwość kolizji z szybko poruszającymi się jednostkami pływającymi, 

 ryzyko zaplątania w sieci rybackie i/lub zestawy wędkarskie, 

 zagrożenia związane z występowaniem zakwitów sinicowych. 

III. Zagrożenia dla osób korzystających z jednostek lub obiektów pływających, a także unoszących się 

na wodzie: 

 zły stan techniczny jednostek/obiektów pływających i/lub ich ograniczona manewrowość, 
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 niedostateczne umiejętności sterowania jednostką pływającą, 

 niedostateczna wiedza o morfometrii dna, 

 kolizja z innymi jednostkami pływającymi obiektami infrastruktury hydrotechnicznej, 

 wypłynięcie pomimo niekorzystnych warunków pogodowych lub pomimo ostrzeżeń  

o zmianie warunków pogodowych, 

 nagła zmiana warunków pogodowych z dobrych na niekorzystne, 

 brak środków bezpieczeństwa indywidualnego; kamizelek ratunkowych, asekuracyjnych,  

w okresie zimowym kombinezonów wypornościowych, wyrzutek, a także – w przypadku 

większych jednostek - środków ratowniczych: gaśnice, koła ratunkowe, 

 prowadzenie jednostki lub przebywanie na obiekcie pływającym pod wpływem alkoholu i/lub 

środków odurzających, 

 niedostosowanie się do przepisów obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych, 

 zsunięcie się z obiektu pływającego lub wypadnięcie za burtę pod wpływem 

nieodpowiedzialnego zachowania się innych osób korzystających z obszaru wodnego i drogi 

wodnej, 

 udar cieplny. 

IV. Zagrożenia dla osób przebywających lub brodzących w strefie brzegowej akwenów wodnych: 

 obsunięcie/oberwanie skarp brzegowych, 

 ześlizgnięcie po przemarzniętej skarpie brzegowej w okresie zimowym, 

 przebywanie i poruszanie się po brzegu pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, 

 brodzenie po niestabilnym lub bagnistym gruncie i/lub po niestabilnym dnie w strefie 

litoralnej, 

 brak ciągłego nadzoru nad osobami niepełnoletnimi, 

 korzystanie z niesprawnych technicznie pomostów 

 korzystanie lub poruszanie się elementach hydrotechnicznej infrastruktury brzegowej 

(regulacja poprzeczna i podłużna brzegów, umocnienia brzegów, portów i przystani).  

V. Zagrożenia dla osób poruszających się lub przebywających na lodzie: 

 brak wiedzy na temat aktualnej grubości lodu, 

 wchodzenie na pokrywę lodową w okresie jej tworzenia i/lub schodzenia, 

 uprawianie sportów zimowych przy braku asekuracji i niedostatecznych umiejętnościach 

technicznych (łyżwy, bojery), 

 poruszanie się lub przebywanie na lodzie w rejonach: dopływu i odpływu cieków, 

występowania naturalnych oparzelisk i źródlisk, wylotów kanalizacyjnych i ujść kolektorów 

drenarskich, 

 wjazd i poruszanie się po lodzie pojazdami mechanicznymi, 

 brak lub słaba umiejętność pływania w przypadku załamania pokrywy lodowej, 

 przebywanie na lodzie w pojedynkę bez środków asekuracyjnych, 

 niedostosowanie okrycia wierzchniego do warunków pogodowych, skutkującego 

wyziębieniem organizmu, możliwością powstawania odmrożeń lub zamarznięcia, 

 przebywanie i poruszanie się po lodzie pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.   
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5. Lokalizacja zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, 

kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji 

W Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym, pomimo istnienia licznych i stosunkowo dobrze 

zagospodarowanych (przez m.in. samorząd lokalny) miejsc przeznaczonych do plażowania i kąpieli,  

w chwili obecnej w żadnej z tych lokalizacji nie ustanowiono oficjalnych kąpielisk, ani miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w rozumieniu w rozumieniu art. 16 pkt. 22 i 28 ustawy 

Prawo wodne. Na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono następujący podział 

zidentyfikowanych na terenie parku użytkowanych plaż, uwzględniający stopień ich 

zagospodarowania i prawdopodobieństwa wykorzystywania do celów kąpielowych: 

 miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli (pojęcie funkcjonujące w ustawie  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych), do których zaliczono duże, 

zorganizowane plaże gminne i prywatne z rozbudowaną infrastrukturą towarzyszącą, 

 plaże prywatne – „dzikie” kąpieliska, w odniesieniu do plaż na których potwierdzono 

regularną obecność osób zażywających kąpieli, 

 plaże prywatne, w odniesieniu do pozostałych plaż przydatnych do kąpieli. 

Zidentyfikowano następujące miejsca o zwiększonym ryzyku wystąpienia zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu osób korzystających z obszarów wodnych parku w celu pływania, kąpania się, 

uprawiania sportu lub rekreacji: 

1. Kanał Ślesiński/Noteć (Kanał Warta-Gopło) 

1.1. Punkt cumowniczy i zagospodarowana plaża w miejscowości Warzymowo, gm. Skulsk, 

na lewym brzegu kanału. 

1.2. Prywatna przystań jachtowa – miejscowość Mielnica Mała, gm. Skulsk, lewy brzeg. 

2. Jezioro Gopło 

2.1. Plaża gminna - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, pomost cumowniczy, 

sprzęt pływający, m. Mielnica Duża, gm. Skulsk. 

2.2. Plaża Gminnego Ośrodka Kultury - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, 

pomost cumowniczy, slip, sprzęt pływający, m. Mielnica Duża, gm. Skulsk. 

2.3. Marina Camping Mielnica, plaża - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, 

przystań, wypożyczalnia sprzętu wodnego, m. Mielnica Duża, gm. Skulsk. 

2.4. Plaża prywatna – „dzikie” kąpielisko w Galiszewie, ob. ewidencyjny Mielnica Duża,  

gm. Skulsk. 

2.5. Plaża prywatna, pomost cumowniczy, ob. ewidencyjny Łuszczewo, gm. Skulsk. 

2.6. Plaża prywatna – „dzikie” kąpielisko, pomosty cumownicze, ob. ewidencyjny 

Łuszczewo, gm. Skulsk. 

2.7. Plaża prywatna – „dzikie” kąpielisko, pomosty cumownicze, ob. ewidencyjny 

Łuszczewo, gm. Skulsk. 

2.8. Plaża prywatna, pomosty cumowniczy na terenach zagospodarowanych rekreacyjnie, 

ob. ewidencyjny Łuszczewo, gm. Skulsk. 

2.9. Plaża prywatna, pomosty cumowniczy na terenach zagospodarowanych rekreacyjnie, 

ob. ewidencyjny Łuszczewo, gm. Skulsk. 
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2.10. Plaża prywatna – „dzikie” kąpielisko, pomosty cumownicze na terenach 

zagospodarowanych rekreacyjnie, ob. ewidencyjny Łuszczewo, gm. Skulsk. 

2.11. Przystań prywatna "Marina Horyzont", wypożyczalnia łodzi motorowych. 

2.12. Publiczna plaża gminna - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w Łuszczewie, 

gmina Skulsk. 

2.13. "Bingosport" - szkoła windsurfingu i wypożyczalnia sprzętu wodnego w bezpośrednim 

sąsiedztwie plaży publicznej. 

2.14. "Osada nad Gopłem" - łowisko specjalne, Łuszczewo, gm. Skulsk. 

2.15. Plaża prywatna, ob. ewidencyjny Łuszczewo, gm. Skulsk (na granicy parku 

krajobrazowego). 

2.16. Plaża prywatna, ob. ewidencyjny Łuszczewo, gm. Skulsk (na granicy parku 

krajobrazowego). 

2.17. Plaża prywatna – „dzikie” kąpielisko, pomosty cumownicze, ob. ewidencyjny 

Łuszczewo, gm. Skulsk (na granicy parku krajobrazowego). 

2.18. Plaża przy ośrodku noclegowym "Hacjenda", Łuszczewo, gm. Skulsk (na granicy parku 

krajobrazowego). 

3. Jezioro Skulska Wieś 

3.1. Plaża gminna I - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, pomost w miejscowości 

Pilich, gm. Skulsk. 

3.2. Zespół zorganizowanych stanowisk wędkarskich (I) – pomostów o dużym zagęszczeniu  

- w m. Pilich, gm. Skulsk. 

3.3.  Plaża gminna II - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, pomost w 

miejscowości Pilich, gm. Skulsk. 

3.4. Zespół zorganizowanych stanowisk wędkarskich II – pomostów o dużym zagęszczeniu  

– w m. Pilich, gm. Skulsk. 

3.5. Plaża prywatna, Mniszki B, ob. ewidencyjny Mniszki, gm. Skulsk. 

3.6. Plaża prywatna, Mniszki A, ob. ewidencyjny Mniszki, gm. Skulsk. 

3.7. Główna plaża gminna z rozbudowaną infrastrukturą - miejsce zwyczajowo 

wykorzystywane do kąpieli, Skulsk, ul. Targowa. 

3.8. Ośrodek domków letniskowych: plaża prywatna - „dzikie” kąpielisko, pomosty, sprzęt 

pływający dostępny dla korzystających, Skulska Wieś, gm. Skulsk. 

3.9. Ośrodek domków letniskowych „Złota Rybka"; plaża prywatna - „dzikie” kąpielisko, 

pomosty, sprzęt pływający dostępny dla korzystających, Skulska Wieś, gm. Skulsk. 

4. Jezioro Skulskie (Paniewskie) 

4.1. Ośrodek "Letnisko Nad jeziorem", plaża prywatna - miejsce zwyczajowo wykorzystywane 

do kąpieli, sprzęt wodny dostępny dla korzystających z ośrodka, Lisewo, gm. Skulsk. 

5. Jezioro Czartowo 

5.1. Plaża gminna - miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, pomost cumowniczy, 

sprzętu pływający, Lisewo, gm. Skulsk - wschodni brzeg jeziora. 

5.2. Plaża prywatna, pomost cumowniczy, ob. ewidencyjny Czartowo, gm. Skulsk – zach. 

brzeg jeziora. 

Lokalizację ww. punktów występowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych parku zamieszczono na rysunku 2 i 3. 
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Rysunek 2. Lokalizacja głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z obszarów wodnych północnej części 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia [opracowano na podstawie MPHP i BDOT 250k, podkład topograficzny Open Street Map 
WMS] 
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Rysunek 3.Lokalizacja głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z obszarów wodnych południowej części 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia [opracowano na podstawie MPHP i BDOT 250k, podkład topograficzny Open Street Map 
WMS] 
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6. Siły i środki, które mogą być wykorzystywane dla ograniczania zagrożeń oraz podczas akcji 

ratowniczych 

Do obowiązków zarządzającego wyznaczonymi obszarami wodnymi, w tym w szczególności 

organizatorów pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, należy  

m.in. umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym informacji o warunkach korzystania z tych 

obiektów oraz o sposobach powiadamiania o wypadkach wraz z podaniem numerów alarmowych 

służb ratunkowych i porządkowych. W przypadku pozostałych zlokalizowanych w parku obszarów 

wodnych (nie wskazanych jako wyznaczone obszary wodne), na których nie jest prowadzona 

zorganizowana działalność w zakresie sportu lub rekreacji w rozumieniu art. 4 ustęp 2 pkt 2  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych należy skorzystać z zamieszczonej 

poniżej bazy teleadresowej. 

W myśl art. 3 pkt 5 ww. ustawy do bezzwłocznego zgłoszenia właściwym służbom ratowniczym oraz 

jednostkom pomocniczym i podmiotom, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek 

współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

993 z późn. zm.) - incydentu, wypadku lub innej sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia lub życia 

korzystających z obszarów wodnych – zobligowana jest każda osoba przebywająca na obszarze 

wodnym. 

 

Tabela 2. Wykaz sił  i środków możliwych do wykorzystania dla ograniczania zagrożeń oraz podczas akcji ratowniczych 

JEDNOSTKI REGIONALNE 

Jednostka Adres Telefon 
Telefon 
alarmowy 

WOPR Województwa 
Wielkopolskiego - 
Poznań 

ul. Jana Spychalskiego 38, 61-543 Poznań 724 398 121 
601 100 
100 

WOPR Oddział 
Rejonowy Konin 

ul. Karola Szymanowskiego 5A, 62-510 Konin 63 244 83 69 
601 100 
100 

Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 
Filia Poznań 

Lotnisko Ławica 
ul. Bukowska 283 
60-189 Poznań 

61 847 66 18  

Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 
Filia Ostrów 
Wielkopolski 

ul. Michałków 1a 
63-410 Ostrów Wielkopolski 

721 230 869  

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań 61 841 31 11 997 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu 

ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań 61 222 02 00 998 

Ogólny telefon alarmowy 112 
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JEDNOSTKI LOKALNE 

Powiat Gmina Jednostka Adres   

Opieka/ratownictwo medyczne 

koniński Konin 
Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Koninie 
SOR 

Szpitalna 45, 62-504 Konin 
63 240 4603 
63 240 4650 

999 

Straż Pożarna 

koniński 

Konin 

KMPSP Konin - 
Jednostka 
Ratowniczo-
Gaśnicza nr 1 

ul. Przemysłowa 7, 62-510 
Konin 

63 249 98 00 
63 223 42 00 

998 

Skulsk 

OSP Skulsk 
Włocławska 13, 62-560 
Skulsk 

63 268 20 79 998 

OSP Mielnica Duża 
Mielnica Duża 41, 62-560 
Skulsk 

 998 

OSP Łuszczewo 
Łuszczewo 80, 62-560 
Skulsk 

 998 

OSP Lisewo Lisewo 36C, 62-560 Skulsk  998 

 Policja 

koniński M. Konin 
Komenda Miejska 
Policji w Koninie 

ul. Przemysłowa 2, 62-510 
Konin 

63 247 21 43 
63 247 23 73 

997 

koniński Ślesin 
Komisariat Policji w 
Ślesinie 

ul. Polna 1, 62-561 Ślesin 63 247 27 10 997 
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