
    

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla

bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania

sportu lub rekreacji  w Gminie Miasto Leżajsk.



I. Cel  opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na obszarach 

wodnych na terenie Miasta Leżajsk w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla

bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny zamknięty dla uprawiania sportów wodnych 

oraz do kąpieli i pływania, uprawiania sportu lub rekreacji. 

Miejscem takim jest:

- teren Zalewu wodnego „Floryda” utworzonego w latach 80 tych jako zbiorniku retencyjnego 

wody z możliwością zarybienia oraz wyrównania spływu wody w tzw. Jagodzie, umiejscowionym  

przy ulicy Kąty na granicy Miasta Leżajsk od strony drogi Nr 875 Leżajsk-Kolbuszowa oraz 

obwodnicy miasta w obrębie drogi Nr 77. Zalew jest  w zarządzaniu MOSiR Leżajsk.

- Pływalnia Kryta „Oceanik” wchodząca w skład obiektów MOSiR Leżajsk.

1. oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu wokół zalewu,  

2. prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na     

obszarach wodnych, polegających w szczególności na: 

a. oznakowaniu miejsc niebezpiecznych i nie będących kąpieliskami,

b. objęciu nadzorem, we współpracy z policją i innymi podmiotami 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; 

3. zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy

    wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

II.    Uwarunkowania udostępniania wód Zalewu „Floryda” zostały utworzone na podstawie 

wypracowanych porozumień pomiędzy : Spółką Wody Polskie oraz PZW dotyczącym 

użytkowania oraz  zarybiania. 

Ogólnymi zasadami zagospodarowania i wykorzystania Zalewu są: 

a) podporządkowanie tego terenu wymogom ochrony środowiska,

b) ochrona awifauny wodno-błotnej i rzadkich gatunków roślin, 

c) ochrona naturalności krajobrazu siedliska „Bobrowego”,

d) rozwój wszelkich form turystyki i wypoczynku wokół zalewu oraz ścieżek edukacyjnych 

przyległych do Zalewu a należących do Nadleśnictwa Leżajsk , 

Na terenie Zalewu zabrania się: 

1. zabijania, niszczenia i uszkadzania wszystkich gatunków fauny i flory z wyjątkiem gatunków 

uniemożliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej, rybackiej  łowieckiej oraz 



zagrażających zdrowiu, życiu lub warunkom higienicznym człowieka i zwierząt hodowlanych, 

2. naruszania powierzchni ziemi z wyjątkiem prac związanych z gospodarką wodną i leśną, 

3. zmiany stosunków wodnych, regulacji cieku wodnego Jagoda,

4. zmiany ukształtowania powierzchni ziemi, 

5. niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień jako naturalnej ostoi i miejsc żerowania różnych

gatunków fauny, 

6. zanieczyszczania i osuszania śródpolnych i śródleśnych tzw. „oczek wodnych" oraz bobrowisk, 

7. obniżania bilansu wodnego, 

8. wysypywania, zakopywania oraz wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego 

zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,

9. Usuwania drzew lub krzewów wymagających zezwolenia właściwego organu, 

10. Wykonywania melioracji wodnych bez uzgodnienia z Wojewodą u Krajobrazowego określa .

III.  Miejsca w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących 

obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji niezgodnie z ich 

przeznaczeniem są tzw. „dzikie kąpieliska”.

 Pod pojęciem „dzikie kąpielisko” rozumiemy miejsce nie wyznaczone do kąpieli, wykorzystywane

przez kąpiących się na podstawie obserwacji terenowych. Miejscem takim jest Zalew „Floryda”.

IV.  Zagrożenia dla osób przebywających na obszarze  wodnym dotyczy zarówno wokół 

Zalewu „Floryda” jak i Pływalni Krytej „Oceanik”

      Z obserwacji MOSiR Leżajsk wynika, że czynnikami wpływającymi na ilość osób 

korzystających z walorów rekreacyjnych i turystycznych wód  są pogodna aura i okresy wakacyjno 

– wypoczynkowy. Przebywanie osób na terenie Pływalni Krytej związana jest przede wszystkim z 

zapoznaniem się przez kąpiących z regulaminem oraz stosowania się do zaleceń Ratowników 

WOPR oraz pracowników MOSiR co do bezpiecznego poruszania się po obiekcie.  Na Zalewie nie 

stwierdzono występowania kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych  do kąpieli, a jedynie 

potwierdzono jedno „dzikie” kąpielisko wykorzystywane przeważnie zimą w celu morsowania, to 

również w tych okresach znacznie wzrasta liczba korzystających  prawdopodobnie z kąpieli w 

nieustalonych miejscach. Niska świadomość  społeczeństwa dotycząca bezpieczeństwa 

przybywania w obrębie brzegów wody naraża na bezpośredni  wzrost zagrożenia związanego z 

przypadkami utonięć. Kąpiel lub zabawa w wodzie czy korzystanie ze sprzętów wodnych, to forma 



rekreacji związana z letnim wypoczynkiem, rekreacją i nie opowiedzialności osób spowodowana 

piciem alkoholu i brawurą, która prowadzi do bezpośredniego stworzenia zagrożenia utonięcia.

1.Wejście do wody stwarza jednak zawsze zagrożenie, z którym należy się liczyć. 

 a) Szczególnie groźne sytuacje to:

  niedostateczne umiejętności pływania, 

 pływanie pod wpływem alkoholu, 

 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, 

 zimne prądy, 

 nagła zmiana warunków na wodzie, 

 kąpiel w miejscach niewyznaczonych, 

 w przypadku dzieci- brak nadzoru rodziców. 

b)  Zagrożenia dla osób kapiących wynikają z: 

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

zdrowia, 

 odbywanie długich kąpieli w wodzie o zbyt niskiej temperaturze, 

 odbywanie kąpieli podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych np. burza, mgła 

porywisty wiatr, 

 pływanie na czczo lub po bezpośrednio po spożyciu posiłku, 

 pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy, 

 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, 

 odbywania kąpieli w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

 możliwość kolizji z jednostkami pływającymi. 



c)  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 qadem, 

 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. 

V.  Siły i środki, które mogą być wykorzystywane dla ograniczania zagrożeń oraz akcji 

ratowniczych 

Wszystkie działania prowadzone w obrębie wód na terenie Gminy Miasto Leżajsk jest uzgadniana 

ze służbami które monitorują akwen wodny Zalew „Floryda” natomiast na obiekcie Pływalni Krytej

„Oceanik” lustro wody monitorowane jest przez Ratowników WOPR zatrudnionymi przez MOSiR.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, 

2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - WOPR Rzeszów,

3. Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,

4. Straż leśna – Nadleśnictwo Leżajsk,

Z wyżej wymienionymi organami należy w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub 

życia osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub

rekreacji na terenie Zalewu „Floryda” kontaktować się z poniższymi numerami telefonu: 

 17-2420118 MOSiR Leżajsk,

112- nr alarmowy, bezpłatny, obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, 

 601 100 100- nr alarmowy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 



VI.  Oznakowanie na zalewie „Floryda” 

1. Regulamin
2. Znaki zakazu kąpieli 
3. Tablica informacyjna PZW oraz Nadleśnictwa Leżajsk

Opracowanie: Wojciech Surma -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku

 ul. Wł. Jagieły 2, 37-30  Leżajsk tel.. (17) 2420118

Wojciech Surma -Dyrektor MOSiR Leżajsk 


