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Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje 

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do 

pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie  Parku 

Krajobrazowego Dolina Baryczy 
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1. Cel i podstawa opracowania. 
 

Celem niniejszej pracy jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na obszarach 

wodnych Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, wykorzystujących jego teren do 

pływania, kąpania się, uprawiania sportów wodnych oraz rekreacji. Szczególną 

uwagę zwrócono na lokalizację i opis miejsc, w których występuje zagrożenie dla 

życia i zdrowia takich użytkowników.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 350) 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 wpływania, 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. 

 

Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w art.4 ust.1 odpowiadają: 

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

2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu i 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 ust. 1, wykonywane przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) na obszarze, o których mowa w ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych 

gminy. 

 

2. Podstawy prawne działalności Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy 

oraz udostępniania wód dla turystyki i rekreacji. Wybrane zagadnienia 

hydrograficzne. 
 

Powyższe opracowanie obejmuje wielkopolską część Parku Krajobrazowego Dolina 

Baryczy. Obecną sytuację prawną Parku określa Rozporządzenie nr 1 Wojewody 

Dolnośląskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2000 r. 

Zmieniające rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 

3 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina 

Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, poz.102 oraz Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego 

Nr 6, poz. 65) 

 

Zakazy związane z użytkowaniem wód obejmują: 

1. wprowadzania zmian stosunków wodnych, mogących negatywnie wpłynąć na 

środowisko przyrodnicze, 

2. likwidowanie oczek wodnych, starorzeczy oraz przekształcania terenów 

podmokłych. 

 

W strukturze przestrzennej zasobów wodnych Parku dominują kompleksy stawów 

hodowlanych spośród których największą powierzchnię zajmują Stawy Milickie. 

Ważną rolę odgrywa rzeka Barycz, której fragmenty służą do celów rekreacyjnych, 

głownie spływów kajakowych.  

 
 

3. Miejsca, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny Przemęckiego Parku Krajobrazowego 

do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.   
 

 

Poniżej wyszczególniono miejsca z obszaru Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, 

potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu osób wykorzystujących wody jezior do 

pływania, kąpieli, uprawiania sportu lub rekreacji. 
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Tabela 1. Zestawienie miejsc potencjalnego zagrożenia dla korzystających z obszarów wodnych 

NAZWA AKWENU MIEJSCE POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA 

1. Stawy Trzcielin Trzcielin: wieża widokowa, tablica edukacyjna 

 

 

 
 

Ryc. 1. Wielkopolska część Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy 

 

 

 

4. Identyfikacja zagrożeń na obszarach wodnych (dotyczy lokalizacji na 

terenie PKDB, gdzie możliwe jest użytkowanie rekreacyjne na 

akwenach) 
 

 

Zagrożenia dla osób zażywających kąpieli: 

 niedostateczne umiejętności pływania, 
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 pływanie pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, 

 wstrząs termiczny, nadmierne oziębienie organizmu, wchodzenie do wody 

przy schorzeniach, skurcze,  

 wiry, brodzenie w rzece, skakanie do nieznanej wody, przecenianie swoich sił i 

umiejętności, nieodpowiednia zabawa, miejsca zarośnięte przez roślinność 

wodną. 

 

Zagrożenia dla osób poruszających się obiektami pływającymi bądź unoszącymi się 

na wodzie: 

 niedostatecznych umiejętności sterowania jednostką, wykonywania 

ryzykownych manewrów, niedostosowania takielunku statków żaglowych do 

aktualnych warunków pogodowych,  

 słabej wiedzy na temat batymetrii akwenu, występowania nieoznaczonych 

miejsc niebezpiecznych dla żeglugi – mielizn i przedmiotów zanurzonych, w 

tym wbitych w dno kołków służących do rozpinania sieci rybackich bądź 

cumowania łodzi wędkarskich,  

 złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania tej osoby 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  

 niekorzystnych warunków pogodowych (szkwałów, silnego falowania, 

wyładowań atmosferycznych),  

 braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności 

indywidualnych środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych lub 

asekuracyjnych, a w przypadku większych jednostek – także kół ratunkowych i 

gaśnic,  

 zsunięcie się z materaca, koła dmuchanego i innych tego typu obiektów. 

  

Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie: 

 brak wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne 

uprawianie wędkarstwa i sportów zimowych, 

 załamanie się pokrywy lodowej pod ciężarem osoby wchodzącej na zbyt cienki 

lód, w szczególności w rejonach dopływu i odpływu wód powierzchniowych 

oraz obszarów źródliskowych, 

 załamania się pokrywy lodowej po wjeździe na lód, wbrew obowiązującym 

zakazom, samochodem, ciągnikiem lub quadem, 

 w przypadku wpadnięcia do wody brak lub słaba umiejętność pływania, szok 

termiczny, szybkie wychłodzenie organizmu,  

 brak sprzętu asekuracyjnego umożliwiającego wyjście na lód, 

 niewłaściwego dla warunków pogodowych ubrania, skutkującego 

wyziębieniem organizmu, możliwością powstawania odmrożeń lub 

zamarznięcia, zwłaszcza w sytuacji pozostawania pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających. 
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5. Kontakty pomocne w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia 

osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania 

sportu lub rekreacji na terenie PKDB  

 

 
Tabela 2. Zestawienie podmiotów/jednostek pomocne w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia 

Jednostka Dane teleadresowe 

OSP Sośnie ul. Witosa 2, 63-435 Sośnie 

Posterunek Policji w Sośniach ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 

OSP Przygodzice 
ul. Wrocławska 52, 63-421 

Przygodzice 

Posterunek Policji w Przygodzicach Kasztanowa 1, 63-421 Przygodzice 

Komisariat Policji Odolanów 
ul. Franciszka Sójki 1, 63-430 
Odolanów, tel.: 62 737 73 40 

OSP Odolanów ul. 1 Maja, 63-400 Odolanów 

 


