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Gospodarstwa agroturystyczne stanowi� przesz�o 30% ogólnej liczby obiektów 

�wiadcz�cych us�ugi hotelarskie i z ka�dym rokiem ich liczba wzrasta.   

Gospodarstwa agroturystyczne w Wielkopolsce stanowi� ciekaw� i popularn� form� sp�dzania 

wypoczynku zw�aszcza w okresie letnim. Dla osób korzystaj�cych z tego typu us�ug 

przygotowywane s� pokoje mieszkalne w wi�kszo�ci z odr�bnymi zespo�ami higieniczno - 

sanitarnymi odpowiednio zaopatrzonymi w �rodki higieny.  

W 2011 roku negatywn� ocen� uzyska�y: pokoje go�cinne w Kaliszu, dom noclegowy  

w Poznaniu, zajazd w powiecie tureckim, 2 o�rodki wypoczynkowe na terenie powiatu 

wolszty�skiego oraz gospodarstwo agroturystyczne na terenie powiatu z�otowskiego. 

Wydano 11 zalece� pokontrolnych i 3 decyzje administracyjne. Cztery osoby ukarano 

mandatami o ��cznej kwocie 650 z�.  W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zmala�a 

liczba obiektów ze z�ym stanem sanitarno - technicznym (z 1,5% do 1%). 

Obiekty s�u��ce jako baza noclegowa na terenie woj. wielkopolskiego podlegaj� 

wzmo�onym kontrolom sanitarnym przede wszystkim w czasie przygotowywania  

ich do rozpocz�cia sezonu turystycznego i w trakcie jego trwania. Przeprowadzone kontrole 

wykaza�y, i� obiekty �wiadcz�ce us�ugi w okresie wakacyjnym by�y dobrze przygotowane  

do przyj�cia go�ci. Teren o�rodków kempingowych i pól namiotowych by� ogrodzony  

i o�wietlony, wyposa�ony w wystarczaj�c� liczb� koszy na odpady sta�e. Wydzielone zosta�y 

stanowiska pod przyczepy kempingowe lub namioty, urz�dzono boiska do gry w pi�k� oraz 

miejsca rekreacyjne.  

 
Rys. 6. Kemping we Wrze�ni 
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III.5. Zak�ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua�u, odnowy biologicznej oraz inne zak�ady,  

w których �wiadczonych jest ��cznie wi�cej ni� jedna z wy�ej wymienionych us�ug 

 

W 2011 roku w ewidencji powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych na terenie 

woj. wielkopolskiego znajdowa�o si� 5469 obiektów (o 154 wi�cej w porównaniu  

z rokiem ubieg�ym). S�u�by sanitarne skontrolowa�y 3961 z nich (72,4%).  
 

Tab. 2. Skontrolowane zak�ady znajduj�ce si� w ewidencji PSSE 
Liczba zak�adów w ewidencji Liczba zak�adów skontrolowanych %  zak�adów skontrolowanych Typ zak�adów 

miasto wie� ogó�em miasto wie� ogó�em miasto wie� ogó�em 

Fryzjerskie  2117 497  2614 1568 342  1910   74,1 68,8   73,1 

Kosmetyczne  1031 145  1176  769 103   872   74,6 71,0   74,1 

Tatua�u    29 0    29   24 0    24   82,7 0   82,7 

Odnowy biologicznej   487 68   555  315 34   349   64,7 50   62,9 

Inne zak�ady,  
w których �wiadczona 
jest wi�cej ni� 1 z ww. 
us�ug  
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  73,6 

RAZEM  4545 924  5469  3331 630  3961  73,3 68,2 72,4 

 

Rys. 7. Skontrolowane zak�ady znajduj�ce si� w ewidencji PSSE 
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Rys. 8. Zmiana liczby obiektów w latach 2009 - 2011 
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Negatywn� ocen� z uwagi na z�y stan sanitarny uzyska�o ��cznie 41 obiektów (1%),  

w tym pod wzgl�dem technicznym 23 (0,6% ogólnej liczby).  
 

Tab. 3. Zak�ady o z�ym stanie sanitarnym 

Typ zak�adów Liczba skontrolowanych 
zak�adów 

Liczba zak�adów o z�ym 
stanie sanitarnym 

%  zak�adów ocenionych 
negatywnie 

Fryzjerskie 1910 22 1,1 

Kosmetyczne 872 4 0,4 

Tatua�u 24 0 0 

Odnowy biologicznej 349 6 1,7 

Inne zak�ady 806 9 1,1 

RAZEM 3961 41 1,0 

 

Najcz��ciej stwierdzanymi uchybieniami by�y: 

- brak prawid�owej czysto�ci i dezynfekcji narz�dzi fryzjerskich, 

- brak odpowiedniego oznakowania p�ynów dezynfekcyjnych,  

- nieprawid�owa dezynfekcja narz�dzi fryzjerskich i kosmetycznych (narz�dzia zanurzone tylko 

do po�owy w p�ynie dezynfekcyjnym), 

- brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej pracowników zak�adu, 

- brak odpowiedniego oznakowania i rozdzia�u odzie�y ochronnej od osobistej w szafie  

do przechowywania odzie�y, 
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- brak wydzielonego miejsca lub pomieszczenia do przechowywania sprz�tu porz�dkowego, 

- u�ywanie jednorazowego sprz�tu wielokrotnie (pilniki, r�czniki, pelerynki). 

Spo�ród 3961 skontrolowanych zak�adów 3946 (99,6%) dostosowa�o �wiadczenie us�ug  

do wymogów rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie 

szczegó�owych wymaga� sanitarnych, jakim powinny odpowiada� zak�ady fryzjerskie, 

kosmetyczne, tatua�u i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273).  
 

Tab. 4. Obiekty spe�niaj�ce wymagania rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. 

Typ zak�adów Liczba obiektów 
skontrolowanych 

Liczba obiektów 
dostosowanych  

do rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia 

%  obiektów dostosowanych  
do rozporz�dzenia  
Ministra Zdrowia 

Fryzjerskie 1910 1905 99,7 

Kosmetyczne 872 870 99,8 

Tatua�u 24 23 95,8 

Odnowy biologicznej 349 344 98,6 

Inne zak�ady 806 804 99,8 

RAZEM 3961 3946 99,6 

 

W czasie kontroli sanitarnych obiektów us�ugowych pracownicy PIS zwracali uwag�  

na posiadanie i stosowanie procedur, szczególnie w zakresie kosmetyki i tatua�u, 

zapewniaj�cych ochron� przed zaka�eniami i chorobami zaka�nymi, zgodnie z zapisem  

art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka�e� i chorób 

zaka�nych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z pó�n. zm.). Zgodnie z powy�szym artyku�em 

osoby, które prowadz� dzia�alno�� w bran�y niemedycznej i podejmuj� czynno�ci,  

w trakcie których dochodzi do naruszenia ci�g�o�ci tkanek ludzkich, s� zobowi�zane  

do opracowania, wdro�enia i stosowania procedur zapewniaj�cych ochron� przed zaka�eniami  

i chorobami zaka�nymi. Procedury te powinny zawiera� informacj� na temat zasad stosowania 

sprz�tu poddawanego sterylizacji wykorzystywanego w przypadkach naruszenia ci�g�o�ci tkanek 

ludzkich, sposobów przeprowadzenia dezynfekcji skóry i b�on �luzowych oraz dekontaminacji 

pomieszcze� i urz�dze�. W przypadku braku posiadania w/w procedur wydawane by�y zalecenia 

zobowi�zuj�ce do ich opracowania i wdro�enia.  

Podczas kontroli zak�adów �wiadcz�cych w/w us�ugi informowano personel zak�adów,  

�e zalecan� metod� sterylizacji narz�dzi wielokrotnego u�ytku naruszaj�cych ci�g�o�� tkanki jest 

sterylizacja par� wodn� w nadci�nieniu - w autoklawach, której nie mog� by� poddawane tylko 

narz�dzia wykonane z materia�ów wra�liwych na wysok� temperatur� i/lub wilgotno��  

(te za� nale�y poddawa� dezynfekcji o wysokim poziomie skuteczno�ci, z zastosowaniem 

 59

- brak wydzielonego miejsca lub pomieszczenia do przechowywania sprz�tu porz�dkowego, 

- u�ywanie jednorazowego sprz�tu wielokrotnie (pilniki, r�czniki, pelerynki). 

Spo�ród 3961 skontrolowanych zak�adów 3946 (99,6%) dostosowa�o �wiadczenie us�ug  

do wymogów rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie 

szczegó�owych wymaga� sanitarnych, jakim powinny odpowiada� zak�ady fryzjerskie, 

kosmetyczne, tatua�u i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273).  
 

Tab. 4. Obiekty spe�niaj�ce wymagania rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. 

Typ zak�adów Liczba obiektów 
skontrolowanych 

Liczba obiektów 
dostosowanych  

do rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia 

%  obiektów dostosowanych  
do rozporz�dzenia  
Ministra Zdrowia 

Fryzjerskie 1910 1905 99,7 

Kosmetyczne 872 870 99,8 

Tatua�u 24 23 95,8 

Odnowy biologicznej 349 344 98,6 

Inne zak�ady 806 804 99,8 

RAZEM 3961 3946 99,6 

 

W czasie kontroli sanitarnych obiektów us�ugowych pracownicy PIS zwracali uwag�  

na posiadanie i stosowanie procedur, szczególnie w zakresie kosmetyki i tatua�u, 

zapewniaj�cych ochron� przed zaka�eniami i chorobami zaka�nymi, zgodnie z zapisem  

art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka�e� i chorób 

zaka�nych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z pó�n. zm.). Zgodnie z powy�szym artyku�em 

osoby, które prowadz� dzia�alno�� w bran�y niemedycznej i podejmuj� czynno�ci,  

w trakcie których dochodzi do naruszenia ci�g�o�ci tkanek ludzkich, s� zobowi�zane  

do opracowania, wdro�enia i stosowania procedur zapewniaj�cych ochron� przed zaka�eniami  

i chorobami zaka�nymi. Procedury te powinny zawiera� informacj� na temat zasad stosowania 

sprz�tu poddawanego sterylizacji wykorzystywanego w przypadkach naruszenia ci�g�o�ci tkanek 

ludzkich, sposobów przeprowadzenia dezynfekcji skóry i b�on �luzowych oraz dekontaminacji 

pomieszcze� i urz�dze�. W przypadku braku posiadania w/w procedur wydawane by�y zalecenia 

zobowi�zuj�ce do ich opracowania i wdro�enia.  

Podczas kontroli zak�adów �wiadcz�cych w/w us�ugi informowano personel zak�adów,  

�e zalecan� metod� sterylizacji narz�dzi wielokrotnego u�ytku naruszaj�cych ci�g�o�� tkanki jest 

sterylizacja par� wodn� w nadci�nieniu - w autoklawach, której nie mog� by� poddawane tylko 

narz�dzia wykonane z materia�ów wra�liwych na wysok� temperatur� i/lub wilgotno��  

(te za� nale�y poddawa� dezynfekcji o wysokim poziomie skuteczno�ci, z zastosowaniem 



 60 

preparatów wykazuj�cych dzia�anie sporobójcze). W skontrolowanych zak�adach tatua�u 

stosowany by� sprz�t jednorazowego u�ytku. 

Pomimo przekazywanych informacji w wi�kszo�ci zak�adów fryzjerskich stosowano aparaty 

kulkowe, które nie pozwalaj� na ocen� skuteczno�ci prowadzonych procesów. Cz��� zak�adów, 

z uwagi na brak sprz�tu do sterylizacji, zleca�a przeprowadzanie sterylizacji narz�dzi firmom 

zewn�trznym (zak�adom s�u�by zdrowia). 

Podczas kontroli sanitarnych gabinetów fryzjerskich szczególn� uwag� zwracano  

na procesy dezynfekcji sprz�tu. Preparaty i �rodki dezynfekcyjne u�ywane w zak�adach 

posiada�y odpowiednie st��enia nie stwarzaj�ce zagro�enia dla zdrowia ludzkiego. Informacje  

o produktach dezynfekcyjnych umieszczane by�y na etykiecie w j�zyku polskim. Osoby 

sporz�dzaj�ce roztwory dezynfekcyjne przestrzega�y zasad zawartych w instrukcji producenta 

preparatu. 

Czyste przybory i narz�dzia wykorzystane w czasie zabiegów przechowywane by�y  

w czystych, zdezynfekowanych, zamykanych pojemnikach. Brudne narz�dzia by�y odk�adane  

do przeznaczonego do tego celu pojemnika, a nast�pnie sterylizowane.  

Ka�dorazowo podczas kontroli zwracano uwag� na post�powanie z bielizn� - zarówno  

w aspekcie prania i dezynfekcji oraz prawid�owego przechowywania bielizny czystej i brudnej. 

Bielizna wielokrotnego u�ytku najcz��ciej by�a prana poza zak�adami. Powszechne staje si� 

stosowanie bielizny fryzjerskiej i kosmetycznej jednorazowego u�ytku.  

Sprz�t porz�dkowy przechowywany by� w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. 

Powierzchnie �cian i pod�óg w zak�adach wykonane by�y z materia�ów �atwo zmywalnych, 

odpornych na dzia�anie wilgoci oraz �rodków dezynfekcyjnych. Wi�kszo�� zak�adów utrzymana 

by�a w czysto�ci.  

 
Rys. 9. Zak�ad fryzjerski w Gnie�nie 
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Odpady sta�e gromadzone by�y w odpowiednio oznaczonych i specjalnie przeznaczonych 

do tego celu pojemnikach lub kontenerach, bez mo�liwo�ci ich ponownego otwarcia. Podmioty 

wytwarzaj�ce odpady niebezpieczne posiada�y procedur� sposobu post�powania z odpadami 

zaka�nymi. Odbiorem w/w odpadów zajmuj� si� firmy posiadaj�ce odpowiednie zezwolenia  

na prowadzenie tego rodzaju dzia�alno�ci. W niektórych przypadkach odpady oddawane by�y  

do placówek medycznych, z którymi zak�ady mia�y podpisane w tej sprawie porozumienia.  
 

Rys. 10. Zak�ad fryzjersko - kosmetyczny w Wolsztynie 

 

 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 

4281 kontroli, podczas których skontrolowano 3961 zak�adów, wydano 288 decyzji  (w tym 175 

decyzji rachunkowych), na�o�ono 61 mandatów karnych o ��cznej kwocie 8000 z�.  

Wydano 4 postanowienia o na�o�eniu grzywny, wystosowano 9 zawiadomie� w trybie  

art. 30 ustawy o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wydano 2 upomnienia.  

 

III.6. Obiekty komunikacji publicznej  

W roku 2011 kontrol� obj�to dworce autobusowe, dworce i stacje kolejowe, port lotniczy 

oraz przystanie jednostek p�ywaj�cych rekreacyjnych. 

Ewidencj� obj�to 194 obiekty komunikacji publicznej, skontrolowano 172, tj. 88,7%  

(w 2010 roku 87,3%), 10 obiektów oceniono negatywnie, tj. 5,8% (w 2010 roku – 4,5%). 
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Rys. 11. Odsetek obiektów skontrolowanych 
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Negatywnie ocenione obiekty to dworce i stacje kolejowe zlokalizowane w powiatach 

czarnkowsko - trzcianeckim, gnie�nie�skim, ostrzeszowskim, rawickim, s�upeckim oraz 

wrzesi�skim. 

 
Tab. 5. Ocena obiektów transportu autobusowego i kolejowego w latach 2009 - 2011 

Dworce autobusowe Dworce i stacje kolejowe  

Rok 

 

Liczba 
obiektów  

wg ewidencji 

Liczba obiektów 
skontrolowanych 

% obiektów 
ocenionych 
negatywnie 

Liczba 
obiektów  

wg ewidencji 

Liczba obiektów 
skontrolowanych 

% obiektów 
ocenionych 
negatywnie 

2009 48 47 4,3 155 133 6,0 

2010 48 44 0 153 131 5,3 

2011 45 43 0 143 124 8,1 

 

W ewidencji organów Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje si� Port Lotniczy  

Pozna� - �awica zlokalizowany przy ul. Bukowskiej 285 w Poznaniu. Bie��cy stan sanitarny hal 

przylotów i odlotów oraz w�z�ów sanitarnych podobnie jak w roku ubieg�ym nie budzi� 

zastrze�e�. 

W porównaniu z rokiem ubieg�ym liczba obiektów komunikacji publicznej zmniejszy�a si�  

o 13 w 9 powiatach (chodzieskim, gnie�nie�skim, kolskim, ko�cia�skim, ostrzeszowskim, 

s�upeckim, szamotulskim, �redzkim, w�growieckim). Dotyczy�o to g�ównie obiektów 

kolejowych. Podobnie jak w latach ubieg�ych likwidowano je ze wzgl�du na brak odpowiedniej 

infrastruktury lub przekwalifikowano na przystanki kolejowe.  
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Wy��czono z u�ytkowania tak�e dworce PKS w Pniewach i Szamotu�ach (powiat szamotulski) 

oraz zlikwidowano dworzec autobusowy w Kole. 

Jednocze�nie powsta�y 3 nowoczesne, o wysokim standardzie przystanie wodne dofinansowane 

ze �rodków Unii Europejskiej:  

- przysta� „Marina” w �lesinie przy o�rodku „Termy �lesi�skie” (powiat koni�ski),  

- przysta� rzeczna na Noteci „Marina” w Czarnkowie, 

- przysta� „Yndzel” w Drawsku (powiat czarnkowsko - trzcianecki). 

W zwi�zku z przeprowadzonymi pracami remontowo - naprawczymi poprawie uleg� stan 

sanitarno - techniczny Przystani �eglarskiej w Zb�szyniu (powiat nowotomyski). 

W analizowanym okresie kontrolowano stan sanitarno - techniczny pomieszcze� 

ogólnodost�pnych zwi�zanych z odpraw� podró�nych m.in. toalet, poczekalni, peronów oraz 

pomieszcze� s�u�bowych i s�u�bowego zaplecza sanitarnego. 

Stwierdzone nieprawid�owo�ci w kontrolowanych obiektach najcz��ciej dotyczy�y brudnych, 

zniszczonych �cian i sufitów, braku szyb w drzwiach i oknach, z�ego stanu sanitarnego otoczenia 

budynków, wiat peronowych czy tuneli. W wyniku stwierdzonych nieprawid�owo�ci wydano  

20 decyzji administracyjnych (PPIS w Czarnkowie, Obornikach, Pleszewie, Rawiczu, S�upcy),  

w tym 12 decyzji rachunkowych (PPIS w Gnie�nie, Grodzisku, Kaliszu, Pleszewie, Rawiczu, 

S�upcy) polecaj�c doprowadzi� obiekty do w�a�ciwego stanu sanitarno - technicznego. Drobne 

naprawy i remonty realizowano na bie��co (m.in. na przystanku PKS w Lubaszu w powiecie 

czarnkowsko - trzcianeckim, stacji PKP Rogo�no w powiecie obornickim, dworcu PKS  

w Grabowie w powiecie ostrzeszowskim, stacjach kolejowych w Bronowie, Taczanowie  

i Pleszewie). 

Dworce autobusowe w K�pnie oraz Koninie to nadal obiekty stare, wyeksploatowane,  

o znacznym stopniu zu�ycia. 

Trwa modernizacja dworca PKP w Ostrowie Wlkp., Kole oraz przebudowa dworca i stacji  

PKP Pozna� G�ówny. W analizowanym roku sprawozdawczym oddano do eksploatacji 

wyremontowany budynek Dworca Letniego w Poznaniu wraz z odrestaurowanym „peronem 

letnim”. 

Przeprowadzono remont budynku dworcowego stacji PKP Lubo�, a tak�e wyremontowano 

torowiska i perony linii Pozna� - St�szew i Pozna� - �opuchowo (powiat pozna�ski). 

Zako�czono równie� kapitalny remont budynku dworca PKP w Lesznie. 

Nie wszystkie obiekty posiadaj� sanitariaty dla podró�nych. Cz��� obiektów kolejowych 

pozbawiona jest bie��cej wody dla podró�nych, czynnych poczekalni czy wiat peronowych.  
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W remontowanych obiektach kolejowych zakres planowanych prac remontowych jest bardzo 

szeroki - od wymiany m.in. konstrukcji dachowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, przebudowy 

pomieszcze�, wykonania elewacji zewn�trznej (stacja PKP Ko�o) po wymian� stolarki okienno - 

drzwiowej, ocieplenie �cian elewacji czy wykonanie nowych tynków (dworzec PKP w Lesznie). 

 Planowane i przeprowadzane remonty uwzgl�dniaj� przystosowanie tej grupy obiektów  

dla potrzeb osób niepe�nosprawnych.  

 

III.7. Ust�py publiczne 

 W 2011 roku w woj. wielkopolskim w ewidencji znajdowa�o si� 201 ust�pów 

publicznych. Wi�kszo�� z nich (96%) stanowi�y ust�py skanalizowane (z czego 4,5%  

to przeno�ne systemy sanitarne). 

Spo�ród skontrolowanych 182 obiektów negatywnie oceniono 4 ust�py (tj. 2%), zlokalizowane 

na terenie miast. W 2010 roku odsetek tych obiektów wynosi� 2,8%. 

 
Tab. 6. Ust�py publiczne ocenione negatywnie pod wzgl�dem sanitarno - technicznym w latach 2009 - 2011 

Rok Liczba obiektów  
wg ewidencji 

Liczba obiektów 
skontrolowanych 

% obiektów ocenionych 
negatywnie 

2009 177 169 3,9 

2010 181 176 2,8 

2011 201 182 2,0 

 

Jako z�e pod wzgl�dem sanitarno - technicznym oceniono toalety przy ul. Dolna Wilda oraz przy 

Rynku Wildeckim w Poznaniu, przy Placu 21 Stycznia w Gnie�nie, a tak�e przy  

ul. Polnej w Witkowie (powiat gnie�nie�ski). Trzy z w/w obiektów uzyska�y negatywn� ocen� 

tak�e w poprzednim roku sprawozdawczym. Toalety w Poznaniu oceniono negatywnie g�ównie 

ze wzgl�du na brak funkcjonalno�ci (ust�p przy ul. Dolna Wilda, wg informacji uzyskanych  

od zarz�dzaj�cego, przeznaczony jest do likwidacji, lecz nie zapad�a jeszcze decyzja  

w tej sprawie).  

Oceniony negatywnie w poprzednim roku szalet przy ul. Szkolnej w �miglu (powiat ko�cia�ski) 

zamkni�to na pocz�tku 2011 roku. 

W roku 2011 stwierdzono uchybienia w ust�pie publicznym w Mi�dzychodzie. Na�o�ono 

decyzj� administracyjn� nakazuj�c� doprowadzi� obiekt do w�a�ciwego stanu sanitarno -

technicznego. Kontrola sprawdzaj�ca wykaza�a usuni�cie uchybie�. Nieprawid�owo�ci 

stwierdzono równie� w toalecie publicznej w Kaliszu przy ul. Babina. Wydano dora�ne 
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zalecenia pokontrolne, które zosta�y wykonane. Poprawi� si� stan sanitarny negatywnie 

ocenionego w roku ubieg�ym ust�pu przy centrum handlowym przy ul. Sobieskiego  

w Gnie�nie. 

W ust�pach publicznych na terenie powiatów: gnie�nie�skiego, leszczy�skiego, rawickiego 

prowadzono prace remontowe b�d� malarskie. W Dolsku (powiat �remski) zlikwidowano ust�p 

typu kontenerowego, a w jego miejsce postawiono budynek murowany z kabin� przystosowan� 

dla osób niepe�nosprawnych.  

W 2011 roku oddano do u�ytku nowe ubikacje publiczne: bezobs�ugow� toalet� w Parku 

Miejskim w Ostrowie Wlkp., ust�p na Rynku �azarskim w Poznaniu (ust�p typu 

kontenerowego) oraz w miejscowo�ci Lipka (powiat z�otowski).  
 

Rys. 12. Szalet publiczny w Parku Miejskim w Ostrowie Wlkp. 

 
 

Nowopowsta�e ust�py charakteryzuj� si� dobrym stanem sanitarno - technicznym,  

s� przystosowane dla osób niepe�nosprawnych.  

Nieliczne szalety publiczne posiadaj� pomieszczenie z przewijakiem dla niemowl�t  

(m.in. toaleta w Czarnkowie, ust�py przy autostradzie A2 na terenie powiatu nowotomyskiego).  

W ci�gu roku sprawozdawczego na�o�ono mandat karny za brak bie��cej czysto�ci w ust�pie 

publicznym przy targowisku w Kaliszu. Kolejna kontrola wykaza�a, �e stan sanitarno - 

porz�dkowy obiektu uleg� poprawie. Stwierdzono tak�e liczne uchybienia  

w toaletach przy autostradzie A2 w powiecie nowotomyskim. Po wystosowaniu  

2 zawiadomie� w trybie art. 30 ustawy o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej i przeprowadzeniu 

kontroli sprawdzaj�cych okaza�o si�, i� stan szaletów poprawi� si�. 
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Mimo, i� oddawane s� do eksploatacji nowe ust�py, to nadal ich liczba jest zbyt ma�a  

w stosunku do potrzeb, zw�aszcza w miejscowo�ciach wypoczynkowych, na szlakach 

turystycznych oraz przy cmentarzach. 

 

III. 8. K�pieliska i Miejsca Wykorzystywane do K�pieli  

 Nowelizacja ustawy Prawo wodne z 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 253) 

wprowadzi�a wiele zmian w sposobie prowadzenia nadzoru nad jako�ci� wody  

w k�pieliskach. Art. 9 ust. 1 ustawy Prawo wodne podaje now� definicj� m.in. k�pieliska, 

miejsca wykorzystywanego do k�pieli, klasyfikacji wody w k�pielisku, organizatora oraz profilu 

wody w k�pielisku. 

K�pielisko - jest to wyznaczony uchwa�� rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych, wykorzystywany przez du�� liczb� osób k�pi�cych si�. Natomiast miejsce 

wykorzystywane do k�pieli - jest to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, 

nie b�d�cy k�pieliskiem i wykorzystywany do k�pieli. 

Wszystkie k�pieliska w woj. wielkopolskim to k�pieliska �ródl�dowe, w wi�kszo�ci 

zorganizowane na jeziorach.  

W porównaniu z rokiem ubieg�ym liczba k�pielisk zmniejszy�a si�. W roku 2010 funkcjonowa�o 

114 k�pielisk (67 raportowanych do Komisji Europejskiej). W sezonie k�pielowym 2011  

na terenie woj. wielkopolskiego czynne by�y 23 k�pieliska (raportowane  

do Komisji Europejskiej) oraz 99 miejsc wykorzystywanych do k�pieli. 

 
Tab. 7. K�pieliska na terenie woj. wielkopolskiego w sezonie k�pielowym 2011roku 

powiat liczba k�pielisk nazwa k�pieliska nazwa akwenu 
k�pieliskowego 

chodzieski 1 
K�pielisko na Jeziorze 
Karczewnik 
 w Chodzie�y 

jezioro Karczewnik 

czarnkowski 1 Lubasz jezioro Du�e 

Winiary jezioro Winiary 
gnie�nie�ski 2 

Skorz�cin jezioro Niedzi�giel 

ko�cia�ski 1 D�biec Nowy jezioro Woniejskie 

leszczy�ski 1 Pla�a G�ówna Osieczna jezioro �oniewskie 

Prusimskie jezioro M�y�skie 

TKKF jezioro Jaroszewskie 

mi�dzychodzki 4 

OSiR jezioro Jaroszewskie 
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Orzeszkowo jezioro Kwileckie 

K�pielisko Miejskie 
Rogo�nie 

jezioro Rogozi�skie 

K�pielisko przy 
O�rodku Rekreacyjno-
Sportowym Przemys�aw 
Czarnecki  
ul. Za Jeziorem 
Rogo�no 

jezioro Rogozi�skie obornicki 3 

K�pielisko Nienawiszcz 
jezioro Nienawiszcz 

Du�e 

ostrowski 1 Lido staw Szperek 

pleszewski 1 Go�uchów rzeka Ciemna 

Malta jezioro Malta 

Strzeszyn jezioro Strzeszy�skie 

Rusa�ka jezioro Rusa�ka 

Kiekrz - Krzy�owniki jezioro Kierskie 

Kapielisko  
w Niepruszewie nad 
Jeziorem 
Niepruszewskim 

jezioro Niepruszewskie

pozna�ski 6 

K�pielisko  
w Owi�skach 

zbiornik 
po�wirowy,,A" 
w Owi�skach 

Dolsk - pla�a miejska jezioro Dolskie 
Wielkie �remski 2 

Jaros�awki jezioro Jaros�awskie 
 

Zgodnie z nowymi przepisami organizator k�pieliska jest zobowi�zany przekaza� wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie k�pieliska w wykazie k�pielisk - 

do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj�cego sezon k�pielowy. 

 W roku 2011 do powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych wp�yn��y  

34  wnioski o umieszczenie k�pielisk w wykazie k�pielisk. W powiecie chodzieskim, koni�skim, 

pozna�skim oraz rawickim 4 wnioski zaopiniowano negatywnie z uwagi na brak za��czników 

wynikaj�cych z zapisu art. 34 a ust. 3 i 4 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó�n. zm.). W trakcie trwania sezonu k�pielowego, 

pomimo pozytywnej opinii Pa�stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gminy wycofa�y 

si� z utworzenia k�pieliska na rzecz miejsca wykorzystywanego do k�pieli w powiecie 

ko�cia�skim (2 k�pieliska), obornickim (1 k�pielisko) oraz w�growieckim  (4 k�pieliska).  

 Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna wykonywa�a badanie próbek wody w k�pieliskach przed 

rozpocz�ciem sezonu k�pielowego oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mog�cej powodowa� 
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pogorszenie jako�ci wody w k�pielisku. Natomiast organizator odpowiedzialny by�  

za przeprowadzenie bada� próbek wody z k�pieliska w ramach kontroli wewn�trznej, tak aby 

przerwa mi�dzy badaniami nie przekracza�a miesi�ca. 

W roku 2011 pobrano ��cznie 126 próbek wody z k�pielisk (w tym 76 w ramach kontroli 

wewn�trznej), z czego 14 nie odpowiada�o wymaganiom rozporz�dzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jako�ci� wody w k�pielisku  

i miejscu wykorzystywanym do k�pieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478) w zakresie parametrów 

mikrobiologicznych. 

Przekroczenie bakterii Escherichia coli stwierdzono w k�pieliskach: 

- k�pielisko miejskie w Rogo�nie - jezioro Rogozi�skie (powiat obornicki), 

- k�pielisko przy O�rodku Rekreacyjno - Sportowym Przemys�aw - jezioro Rogozi�skie (powiat 

  obornicki), 

- k�pielisko prowizoryczne Nienawiszcz - jezioro Nienawiszcz Du�e (powiat obornicki), 

- k�pielisko Rusa�ka - jezioro Rusa�ka (powiat pozna�ski), 

- k�pielisko Kiekrz - Krzy�owniki - jezioro Kierskie (powiat pozna�ski). 

Jako�� wody w powy�szych k�pieliskach uleg�a poprawie za wyj�tkiem k�pieliska Rusa�ka oraz 

k�pieliska Kiekrz - Krzy�owniki, które oceniono negatywnie. W k�pielisku zlokalizowanym nad 

jeziorem Strzeszy�skim s�u�by sanitarne wprowadzi�y zakaz k�pieli ze wzgl�du na zakwit sinic. 

Na pocz�tku lipca wydano ocen� o nieprzydatno�ci wody do k�pieli, która obowi�zywa�a  

do ko�ca miesi�ca. 

 
Rys. 13. K�pielisko przy O�rodku Rekreacyjno - Sportowym, ul. Za Jeziorem, Rogo�no 
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Na terenie woj. wielkopolskiego w sezonie k�pielowym 2011 funkcjonowa�o 99 miejsc 

wykorzystywanych do k�pieli, z czego 88 zosta�o skontrolowanych przez s�u�by sanitarne.  

Pomimo, i� „miejsce wykorzystywane do k�pieli” jest poj�ciem wykraczaj�cym poza dyrektyw� 

2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 roku, dotycz�c� zarz�dzania 

jako�ci� wody w k�pieliskach i uchylaj�c� dyrektyw� 76/160/EWG i nie spe�nia jej wymaga�, 

jednak, aby zapewni� bezpiecze�stwo osobom k�pi�cym si� podczas krótkotrwa�ego 

wypoczynku letniego (obozy harcerskie, sezonowe o�rodki wypoczynkowe b�d� gospodarstwa 

agroturystyczne) przewidziano mo�liwo�� nadzoru sanitarnego nad jako�ci� wody. 

 W ramach kontroli wewn�trznej pobrano 285 próbek wody. W powiecie szamotulskim 

próbki wody pobrane przed sezonem z miejsca wykorzystywanego do k�pieli zlokalizowanego 

na Jeziorze Pami�tkowskim wykaza�y ponadnormatywn� zawarto�� enterokoków. Ponowne 

badania wody nie wykaza�y przekrocze�, stwierdzono, i� woda nadaje si� do k�pieli. 

W powiecie s�upeckim pod koniec sezonu k�pielowego podczas kontroli na pla�y  

w Przybrodzinie (jezioro powidzkie) s�u�by sanitarne ukara�y mandatem na kwot�  

100 z� dzier�awc� obiektu. Stwierdzono z�y stan sanitarny toalet znajduj�cych si� na terenie 

obiektu. 

 W trakcie trwania sezonu letniego przygotowywane by�y komunikaty o jako�ci wody,  

a w przypadku zmiany jako�ci wody w k�pielisku lub miejscu wykorzystywanym do k�pieli 

wydawany by� stosowny aneks do komunikatu. 

 

III.9. Baseny k�pielowe 

W 2011 roku w woj. wielkopolskim w ewidencji s�u�b sanitarnych by�y 94 obiekty 

basenowe.  
Tab. 8. Ró�nice w ilo�ci obiektów basenowych w latach 2010 - 2011. 

Rok 
ewidencji 

Liczba 
obiektów  

w ewidencji 

Liczba obiektów 
skontrolowanych 

Obiekty 
ocenione 
jako z�e 

Obiekty 
ocenione jako 

z�e (%) 
2010 91 88 3 3,4 

2011 94 93 1 1,0 

 

W roku sprawozdawczym oddano do u�ytku 5 nowych obiektów basenowych, w tym 2 parki 

wodne (Aquaparki), czyli p�ywalnie zawieraj�ce ró�ne rodzaje basenów, w tym jacuzzi oraz 

sauny. P�ywalnia Aquatic w Poznaniu oraz basen Miejskiego Zak�adu Zieleni w Ostrowie Wlkp. 

zosta�y wykre�lone z ewidencji.  
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W powiecie pozna�skim przyby�y 4 nowe obiekty: „Termy Malta�skie” Sp. z o.o., basen 

„Na Fali”, p�ywalnia „Relax” oraz basen hotelu „Twardowski” Sp. z o.o. Park wodny „Termy 

Malta�skie” zosta� otwarty w pa�dzierniku 2011 roku. Dysponuje on 13 nieckami basenowymi  

o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym. Na terenie woj. wielkopolskiego powsta� park 

wodny „Aquapark W�growiec”, który posiada 5 niecek: sportow�, rekreacyjn�, dla dzieci oraz 

dwa jacuzzi.  

Wszystkie nowopowsta�e obiekty basenowe zosta�y ocenione jako dobre pod wzgl�dem 

sanitarno - technicznym oraz pod wzgl�dem jako�ci wody. 

 
Rys. 14. Nowy park wodny Aquapark W�growiec Sp. z o.o. 

 
 

Baseny k�pielowe  
na terenie woj. 

wielkopolskiego: 94 

na terenach 
miejskich: 78 

na terenach wiejskich: 
16 

kryte: 58 odkryte: 20 kryte: 14 odkryte: 2 

w tym 2 parki wodne w tym 11 parków 
wodnych 


