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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 i rekreacji.”

Zatwierdza
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Ryn, 2021 r.
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1. Cel i podstawy prawne opracowania
Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na
obszarach wodnych, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się,
uprawiania sportu lub rekreacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1190 ze zm.)
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
wart. 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;
d) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych
czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia
lub życia osób;
e) 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 wart. 4 ust. l ww. ustawy,
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,
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.
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2. Miejsca w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar
wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.
Zestawienie miejsc, gdzie zidentyfikowano zagrożenia dla bezpieczeństwa
osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub
rekreacji.
W
opracowaniu
użyto
sformułowań
dotyczących
miejsc,
które
wykorzystywane są do rekreacji wodnej (kąpiele, pływanie itp.). Są to:
1. "kąpielisko" rozumie się przez to miejsce zdefiniowane zgodnie z art. 16 pkt.
22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: kąpielisko - rozumie się przez
to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod
warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu
kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy,
zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w
celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od
wód powierzchniowych i wód podziemnych;
2. "miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli", rozumie się przez to
wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, funkcjonujący przez okres nie
dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym (art. 39 ust. 1). zgodnie z art. 16
pkt.28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
3. "dzikie plaże" nie ma on odniesienia do definicji ustawowej, a jedynie są to
miejsca wykorzystywane przez mieszkańców do plażowania i kąpieli, bardzo
często bez jakiejkolwiek infrastruktury.
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3. Miejsca

w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub
rekreacji

I.

Jezioro Ryńskie
Jezioro Ryńskie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w Rynie, leżące
na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro Ryńskie w zasadzie stanowi jedną
całość z Jeziorem Tałty, w wyniku umownego podziału wyodrębniono dwa jeziora. Jezioro
Ryńskie ma powierzchnię 6,7 km², długość 7 km, średnią głębokość ok. 13 m z maksymalną
głębokością 20,2 m. Do jeziora przylegają 3 wsie (Rybical, Wejdyki i Mrówki). Jest
zbiornikiem intensywnie wykorzystywanym do celów rekreacyjnych. Przez jezioro
prowadzi część szlaku Żeglugi Mazurskiej.

1.

Ośrodek rekreacyjny - Port Bocianie Gniazdo to miejsce z ogólnodostępną dla mieszkańców
oraz turystów dziką plażą. Plaża piaszczysta, łagodne zejście do wody, pomost oraz miejsce
do grillowania. Akwen wodny nieoznakowany i niestrzeżony.

2. Ekomarina - Przystań Żeglarska w Rynie – to miejsce wykorzystywane głównie przez
żeglarzy. W porcie mieści się kapitanat portu oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze dla
żeglarzy i pracowników portu. W przystani jest możliwość odbioru nieczystości płynnych i
stałych z jachtów, a także możliwość drobnych napraw i konserwacji jachtów. Na terenie
Ekomariny znajduje się także slip do zwodowania sprzętu oraz sanitariaty, prysznice, pralnia,
suszarnia.
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3.

Dzika plaża w miejscowości Wejdyki. Miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do
plażowania i kąpieli. Plaża piaszczysto – trawiasta, łagodne zejście do wody, pomost oraz
miejsce na ognisko. Akwen wodny nieoznakowany i niestrzeżony.

4.

Dzika plaża w miejscowości Rybical – miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do
plażowania i kąpieli. Plaża piaszczysta, łagodne zejście do wody. Teren nieoznakowany
i niestrzeżony.
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5. Dzika plaża w miejscowości Rybical – tzw. „cypel”. miejsce wykorzystywane przez
mieszkańców do plażowania i kąpieli. Plaża piaszczysta, łagodne zejście do wody. Teren
nieoznakowany i niestrzeżony.

6. Dzika plaża – obozowisko harcerskie, znajdujące się w lesie pomiędzy miejscowością Rybical
– Mrówki - miejsce wykorzystywane przez harcerzy do kapania się, pływania i sportów
wodnych. Plaża piaszczysto - trawiasta, łagodne zejście do wody. Teren nieoznakowany i
niestrzeżony.
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II.

Jezioro Ołów

Jezioro Ołów – jezioro polodowcowe, położone na północnych obrzeżach miasta Ryn u podnóża
ryńskiego zamku. Zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej o długości 3800 m, brzegach
pagórkowatych, miejscami stromych, otoczonych polami, łąkami i lasem. Południowe krańce
jeziora stykają się z zabudowaniami Rynu. Jezioro ma kształt owalny, wydłużony w kierunku
północno-południowym. Średnia głębokość jeziora wynosi 13 m, natomiast maksymalna 40,1m.
Długość maksymalna zbiornika wynosi 1640 m, a szerokość 530 m.
1. Kąpielisko miejskie nad jeziorem Ołów w Rynie. Wydzielony obszar wodny, wykorzystywany
przez dużą liczbę osób do pływania, kapania się. Kąpielisko ogólnodostępne. Wydzielone trzy
strefy oznaczone jako: brodzik, strefa dla nieumiejących pływać oraz strefa dla umiejących
pływać. Na plaży i wokół niej umieszczone są elementy małej architektury: ławki, przebieralnia,
wiaty, miejsce na ognisko, siłownia napowietrzna, boisko do piłki siatkowej oraz toalety
i prysznice. Kąpielisko oznakowane i strzeżone w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia.
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2. Dzika plaża tzw. „trzecia plaża” – znajduje się w połowie trasy ścieżką, prowadzącą wokół
jeziora Ołów, naprzeciwko lasu. Miejsce wykorzystywane przez mieszkańców oraz turystów do
plażowania i kąpieli. Plaża piaszczysto - trawiasta, łagodne zejście do wody. Teren
nieoznakowany i niestrzeżony.
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III.

Jezioro Dejguny

Jezioro Dejguny położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Węgorapy w woj.
warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko. Powierzchnia zwierciadła wody
wynosi od 762,5 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 116,8 m n.p.m. Średnia
głębokość jeziora wynosi 12,0 m, natomiast głębokość maksymalna 45,0 m.
1. Dzika plaża we wsi Kronowo. Miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do plażowania i
kąpieli. Plaża piaszczysto – trawiasta, łagodne zejście do wody, pomost oraz miejsce na ognisko,
wiata i boisko do piłki siatkowej. .Akwen wodny nieoznakowany i niestrzeżony.

2. Dzika plaża we wsi Grzybowo. Miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do plażowania i
kąpieli. Plaża piaszczysto – trawiasta, łagodne zejście do wody. .Akwen wodny nieoznakowany
i niestrzeżony.
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IV.

Jezioro Szymoneckie

Jezioro Szymoneckie - to akwen o powierzchni 480 hektarów, znajdujący się na terenie Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro stanowi południowo-zachodnią zatokę jeziora Jagodnego i
łączy się z jeziorem Szymon. Długość jeziora Szymoneckiego to 3 kilometry, na jego północnowschodnim krańcu znajduje się wąska zatoka znana jako jezioro Górkło. Przez zbiornik wiedzie
trasa szlaku Giżycko-Mikołajki.
1. Dzika plaża we wsi Szymonka - miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do plażowania i
kąpieli. Plaża piaszczysta, łagodne zejście do wody. Na terenie plaży zlokalizowany pomost i boisko
do gry w siatkówkę. Teren nieoznakowany i niestrzeżony.
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V.

Jezioro Jagodne

Jezioro Jagodne – to Jezioro rynnowe leżące na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro Jagodne
łączy się z jez. Bocznym (kanał Kula) oraz z jez. Szymoneckim. Występuje tu wiele głębi i mielizn.
Na jeziorze znajdują się cztery wyspy. Na brzegu akwenu położone są miejscowości: brzeg
wschodni - Jagodno Małe, Jagodno Wielkie, brzeg zachodni - Kozin, Prażmowo. Wymiary jeziora:
powierzchnia do 942,7 ha. Średnia głębokość jeziora wynosi 8,7 m, natomiast głębokość
maksymalna 37,4 m. Największa głębia na jeziorze znajduje się w pobliżu zachodniego brzegu
akwenu, obok miejscowości Prażmowo.

1. Dzika plaża we wsi Prażmowo - miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do plażowania i
kąpieli. Plaża piaszczysta, łagodne zejście do wody. Na terenie plaży zlokalizowany pomost.
Teren nieoznakowany i niestrzeżony.
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VI.

Jezioro Ławki
Jezioro Ławki - to zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, łagodnych stokach ławicy,
brzegach płaskich i łagodnie wyniesionych otoczonych łąkami, przeważnie podmokłymi oraz
polami. Jezioro leży na terenie obwodu rybackiego Jeziora Ławki w zlewni rzeki Pisa – nr 22.
Jezioro objęte jest strefą ciszy.

1. Dzika plaża we wsi Ławki - miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do plażowania i
kąpieli. Plaża piaszczysta, łagodne zejście do wody. Na terenie plaży zlokalizowany pomost,
wiata, plac zabaw, miejsce na ognisko i boisko do gry w siatkówkę. Teren nieoznakowany i
niestrzeżony.
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VII.

Jezioro Orło

Jezioro Orło – to rynnowe jezioro polodowcowe na północny wschód od Rynu w województwie
warmińsko-mazurskim, powiat giżycki, gmina Ryn, w dorzeczu rzeki Pisy. Jezioro ma długość 2,98
km, średnią szerokość 0,39 km, a maksymalna głębia 26,6 m znajduje się we wschodniej jego części.
Południowo-zachodni brzeg jeziora jest zalesiony. W pobliżu północno-zachodniego brzegu
przebiega droga wojewódzka nr 642, która oddziela jezioro od wsi Głąbowo. Na północny wschód
od akwenu znajduje się wieś Orło. Wody z Jeziora Orło odprowadza strumień do Jeziora Ołów.

1. Dzika plaża we wsi Orło - miejsce wykorzystywane przez mieszkańców do plażowania i kąpieli.
Plaża piaszczysta, łagodne zejście do wody. Na terenie plaży zlokalizowany pomost, ławki oraz
miejsce na ognisko. Teren nieoznakowany i niestrzeżony.
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3. Inne zbiorniki wodne i cieki, gdzie zidentyfikowano zagrożenia.
1. Kanał

Szymoński

(kanał

mazurski

łączący

jezioro

Szymon

z

jeziorem

Szymoneckim) - miejsce wykorzystywane przez wędkarzy.
2. Kanał Mioduński (kanał łączący jezioro Kotek i jeziorem Szymon) - miejsce
wykorzystywane przez wędkarzy.
3. Kanał Grunwaldzki (kanał łączący jezioro Tałtowisko z jeziorem Kotek) - miejsce
wykorzystywane przez wędkarzy.
4. Jezioro

Ołów

przy

ścieżce

pieszo-rowerowej

wokół

jeziora-

wykorzystywane przez wędkarzy oraz właścicieli gruntów przyległych.

miejsce
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4.

Zagrożenia dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ryn
Czynnikami

wpływającymi

na

ilość

osób

korzystających

z

walorów

rekreacyjnych i turystycznych wód na terenie Gminy Ryn są pogodna aura i okresy
wakacyjno - wypoczynkowe. W tych okresach letnim wzrasta liczba korzystających z
kąpieli oraz sprzętu wodnego, więc należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia
związanego z przypadkami utonięć. Kąpiel lub zabawa w wodzie, to forma rekreacji
związana z letnim wypoczynkiem, ze względu na łatwość dostępu z brzegu i płytką
wodę. Wejście do wody rodzi jednak zagrożenie, z którym należy się liczyć.
Szczególnie groźne sytuacje to:
•

wstrząs termiczny,

•

niewystarczające umiejętności pływania,

•

pływanie pod wpływem alkoholu,

•

nieodpowiednia zabawa,

•

skurcze,

•

skakanie do nieznanej wody,

•

przecenianie swoich sił i umiejętności,

•

miejsca zarośnięte przez roślinność wodną,

•

nagła zmiana warunków na wodzie,

•

kąpiel w miejscach niewyznaczonych.

Zagrożenia dla osób kapiących wynikają z:
•

braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych umiejętności
bądź złego stanu zdrowia,

•

korzystania z miejsc nie przystosowanych do kąpieli - wpływania w strefy
porośnięte roślinnością wodną lub w miejsca bagniste, wykonywania skoków
do wody bez znajomości głębokości i występowania obiektów zanurzonych,

•

kąpieli w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

•

kąpieli przy niekorzystnych warunkach pogodowych (silne falowanie, niska
temperatura wody, wyładowania atmosferyczne),

Zagrożenia dla osób poruszających się jednostkami pływającymi:
•

niedostatecznych

umiejętności

ryzykownych manewrów,

sterowania

jednostką,

wykonywania
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•

złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania tej osoby pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających,

•

niekorzystnych warunków pogodowych,

•

braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności indywidualnych

•

środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych,

•

w przypadku "wywrotek" sprzętu pływającego - zagrożenia analogiczne jak dla
osób kapiących się.

Potencjalne zagrożenia dla osób przebywających na kąpieliskach i innych
miejscach wykorzystywanych do kąpieli:
•

korzystanie z tzw. "dzikich kąpielisk", pozostających bez nadzoru ze strony
specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz administracji samorządowej,

•

skażenie wody w wyniku zakwitu sinic - kąpiel w wodzie zanieczyszczonej
toksynami sinicowymi może wywoływać podrażnienia skóry, zapalenie
spojówek, dolegliwości układu pokarmowego i oddechowego, w tym zawroty
głowy, wymioty i gorączka, skażenie środowiska w wyniku awarii i przedostania
się do wód substancji niebezpiecznych, np. ropy naftowej, oleju,

•

pożary roślinności przybrzeżnej, w tym lasów,

Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie:
•

brak wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne
uprawianie wędkarstwa i sportów zimowych,

5. Kontakty alarmowe
1.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Gizycko
tel. 87 427 38 72, tef: 984

2.

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
tel: 47 735 22 00 ; tef: 997

2.

Państwowa Straż Pożarna. Komenda Powiatowa w Giżycku
ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko
tel: 87 429 91 00; tef: 998

3.

Pogotowie Ratunkowe, tef: 999

4.

Telefon alarmowy: 112

5. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. Suwalska 3, 11-500 Giżycko; tel: 87 428 54 98
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5.

Podsumowanie

Sporządzenie wyżej wymienionej analizy wymagane jest przepisami ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późno zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 20 l l r. w sprawie kąpielisk oraz
sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Dana analiza zagrożeń na obszarach wodnych jest dokumentem, który powstał w
wyniku przeprowadzenia oględzin i zidentyfikowaniu miejsc potencjalnie
niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi.
Znak kąpielowy zakazu "Zakaz kąpieli" określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania
i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag określa sposób oznakowania:
§ 4. 1. Ustala się znaki zakazu:
l) A-l - znak "kąpiel zabroniona";
2) A-2 - znak "kąpiel zabroniona - szlak żeglowny";
3) A-3 - znak "kąpiel zabroniona - most";
4) A-4 - znak "kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody";
5) A-5 - znak "kąpiel zabroniona - woda skażona";
6) A-6 - znak "kąpiel zabroniona - woda pitna";
7) A- 7 - znak "kąpiel zabroniona - hodowla ryb";
8) A-8 - znak "skakanie do wody zabronione".
2. Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.

A-I – znak zakaz kąpieli
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Na terenie Gminy Ryn stwierdzono trzynaście "dzikich plaż" są to miejsca
wykorzystywane przez turystów i mieszkańców do plażowania i kąpieli i zostaną
oznakowane tablicami "Miejsce niestrzeżone",

W pkt 3 wskazano inne zbiorniki wodne i cieki gdzie zidentyfikowano zagrożenie.
Miejsca te należy obserwować i w przypadku wykorzystywania tych miejsc przez
turystów i mieszkańców do plażowania i kąpieli należy uwzględnić w analizie jako
"dzikie plaże" i oznakować. Wytypowane miejsca niebezpieczne oznakować zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca
2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag określa sposób
oznakowania.
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Analiza ma na celu uświadomienie mieszkańców Gminy Ryn o panujących
zagrożeniach przy akwenach wodnych oraz o obowiązku przestrzegania znaków.
Przestrzeganie przez turystów i mieszkańców obowiązków zakazu może ocalić przed
wypadkami jakie mają miejsce na danym obszarze. Kąpiel w miejscach nie
strzeżonych , niedozwolonych oraz nieoznakowanych może prowadzić do tragedii.
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