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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 2022 r., poz. 147/ 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. 
Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada (art. 4 ust. 
2): 
1) na terenie kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” - dyrektor GOSiR, 
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 burmistrz -zwany dalej "zarządzającym 
obszarem wodnym". 
Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wykonywane przez burmistrza 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: „kąpielisko", „miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli" oraz „miejsce wykorzystywane do kąpieli". W przypadku zwrotu 
„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 miejską 
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;  
W przypadku zwrotu „ 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. 

W przypadku użytego w opracowaniu zwrotu „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. Wody powierzchniowe – gmina Głuchołazy.  

Głównym ciekiem przepływającym przez obszar gminy jest rzeka Biała Głuchołaska. Obszar 
źródliskowy Białej Głuchołaskiej, w Czechach nazwanej jako Bělá, znajduje się w rejonie 
głównego grzbietu Wysokiego Jesionika /północno – wschodnie stoki kulminacji wzniesienia 
MalýDěd/  
na wysokości około 1200 m n.p.m. Generalnie Biała Głuchołaska płynie z południa na północ. 
Przepływa między innymi przez miejscowości: Bělá, Jeseník, Mikulovice, Głuchołazy, Bodzanów, 
Nowy Świętów, Polski Świętów, Przełęk i Białą Nyską. W górnym biegu przepływa głęboką  
i szeroką doliną rozdzielającą główny grzbiet Wysokiego Jesionika od Pasma Orlika oraz Góry 
Rychlebskie od Zlatohorskiej Vrchoviny. W granice Polski wpływa na wysokości 301 m n.p.m.  
w rejonie Góry Parkowej w Głuchołazach, tworząc malowniczy przełom na odcinku 2,5 km.  
W mieście brzegi rzeki obudowano betonowymi skarpami. Poniżej Głuchołaz /275 m n.p.m./ rzeka 
jest już w dolnym biegu i meandrując płynie szeroką, dość płaską doliną w kierunku Jeziora 
Nyskiego. Na tym odcinku Biała Głuchołaska przebiega w mocno wylesionym terenie. 
Sporadyczne kępy drzew występują nad samą wodą oraz wzdłuż odwadniających rowów 
melioracyjnych. Szerokość koryta waha się tu od 20 do 30 m. Rzeka tworzy większe zakola na 
wysokości miejscowości Bodzanów oraz między Nowym Świętowem a Polskim Świętowem.  
W tych rejonach utworzono także kilka sztucznych młynówek (np.: w rejonie zakładu Malta – 
Decor sp. z o.o. na pograniczu Bodzanowa i Nowego Świętowa). Gminę Głuchołazy opuszcza na 
wysokości 225 m n.p.m. poniżej Polskiego Świętowa, niecałe 10 km od ujścia do Jeziora Nyskiego 
na wysokości 197 m n.p.m.  

Wzdłuż biegu rzeki na terenie gminy zlokalizowane są liczne budowle hydrotechniczne regulujące 
rzekę. Do największego lewego dopływu Białej Głuchołaskiej w rejonie gminy należy Morawka 
/Mora/. Jej źródła znajdują się powyżej miejscowości Velké Kunĕtice /Republika Czeska/ 
na wysokości około 500 m n.p.m. w Górach Złotych /Góry Rychlebskie/. Do Polski wpływa  
w Sławniowicach na wysokości około 320 m n.p.m. Generalnie płynie z południa na północ. 
Przepływa przez miejscowości: Sławniowice, Burgrabice, Biskupów, i Łączki. W górnym biegu 
przepływa dość głęboką i szeroką doliną. W rejonach zabudowanych koryto rzeki jest bardzo 
wąskie /kilka metrów/ i częściowo obudowane. Granicę gminy opuszcza na wysokości 216 m 
n.p.m. i kilka km poniżej uchodzi do Białej Głuchołaskiej na wysokości około 200 m n.p.m. 
Największym dopływem Morawki w rejonie gminy jest Długosz /Potok Gierałcicki,  
w Czechach Kolnovický Potok/. Źródła tego prawobrzeżnego dopływu Morawki znajdują się tuż 
nad granicą polsko – czeską na wysokości około 335 m n.p.m., na pograniczu Przedgórza 
Paczkowskiego i Gór Opawskich. Do Polski wpływa w Gierałcicach na wysokości około 325 m 
n.p.m. Generalnie płynie z południa na północ. Przepływa tylko przez miejscowość Gierałcice.  
W górnym biegu płynie dość głęboką i wąską doliną. W rejonach zabudowanych koryto rzeki jest 
bardzo wąskie /kilka metrów/i częściowo obudowane. Do Morawki uchodzi pomiędzy 
miejscowościami Biskupów i Łączki na wysokości około 235 m n.p.m. Do większych 
prawobrzeżnych dopływów Morawki można także zaliczyć Maruszkę. Jej źródła, podobnie jak 
innych cieków w tym rejonie, znajdują się w Republice Czeskiej, powyżej miejscowości Františkov 
na wysokości około 420 m n.p.m., na pograniczu Przedgórza Paczkowskiego i Gór Opawskich.  
Do Polski wpływa pomiędzy Sławniowicami a Gierałcicami na wysokości około 350 m n.p.m. 
Generalnie płynie z południa na północ, dość urozmaiconą dolinką, meandrując. Przepływa między 
innymi w rejonie sławniowickich kamieniołomów. Niemal na całym biegu płynie poza terenami 
zabudowanymi.  
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Do Morawki uchodzi na pograniczu Sławniowic i Burgrabic, poniżej Góry Apla /342 m n.p.m./ 
na wysokości około 280 m n.p.m. Poza Długoszem i Maruszką Morawka przyjmuje liczne, krótkie, 
często tylko okresowe dopływy, odwadniające ten rejon Przedgórza Paczkowskiego. Do większych 
prawobrzeżnych dopływów Białej Głuchołaskiej należą: Zdrojnik, Kletnica wraz z Sarnim 
Potokiem oraz Pisa. Pierwsze dwa cieki biegną dość blisko siebie i zlokalizowane  
są w południowej części gminy w rejonie Góry Parkowej i Konradowa. Źródła Zdrojnika znajdują 
się na wysokości 400 m n.p.m. na wschodnich stokach Średniej Kopy /543 m n.p.m./. Zdrojnik 
płynie w kierunku północnym zalesioną, wąską i stromą doliną w kierunku miasta, a w nim wzdłuż 
ul. Parkowej w „zdrojowej” części Głuchołazach. Na terenie miasta jest częściowo skanalizowany 
/również odcinek podziemny/. Do Białej Głuchołaskiej uchodzi w rejonie ul. Jana Pawła II 
wysokości około 285 m n.p.m. Źródła Kletnicy znajdują się w południowej części Konradowa  
na wysokości około 385 m n.p.m. Generalnie Kletnica płynie z południa na północ. Przepływa 
przez Konradów i Głuchołazy. W górnym biegu przepływa dość wąską doliną. W rejonach 
zabudowanych koryto rzeki jest bardzo wąskie /kilka metrów/ i częściowo obudowane.  
W Głuchołazach przepływa w rejonie ulic Kolonia Kaszubska i Powstańców Śląskich. Do Białej 
Głuchołaskiej uchodzi w rejonie ul. Moniuszki na wysokości około 282 m n.p.m. Źródła Sarniego 
Potoku, lewego dopływu Kletnicy, znajdują się tuż przy granicy polsko – czeskiej, poniżej drogi 
łączącej Starowice z Podlesiem, na wysokości około 410 m n.p.m. Sarni Potok płynie z południa  
na północ, początkowo dość głęboko wciętą dolinką, w mocno wylesionym terenie, pomiędzy 
Konradowem a Górą Parkową. Do Kletnicy uchodzi w północnej części Konradowa (Kolonia 
Kaszubska) na wysokości około 320 m n.p.m. Źródła Pisy znajdują się na zachód od Charbielina na 
wysokości około 310 m n.p.m. Generalnie Pisa płynie z południa na północ przez wylesiony, 
zachodni skraj Płaskowyżu Głubczyckiego. Początkowo w górnym biegu przepływa pomiędzy 
Charbielinem i Bodzanowem, a w środkowym biegu pomiędzy Nowym Lasem i Nowym 
Świętowem. W dolnym biegu płynie centralnie uregulowanym kanałem przez Nowy Świętów, 
poniżej którego uchodzi do Białej Głuchołaskiej na wysokości około 240 m n.p.m. Źródła 
Kamienicy, prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej, znajdują się na wschód od miejscowości 
Nowy Las, w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego na wysokości blisko 290 m n.p.m. Rzeka płynie  
z południa na północ, odwadniając poprzez liczne, ale krótkie i okresowe dopływy, wschodnią 
część gminy. W rejon zabudowany Nowego Lasu wpływa na wysokości około 275 m n.p.m. 
Następnie płynie wąską uregulowaną dolinką przez miejscowości Nowy i Stary Las. Gminę 
opuszcza na wysokości 220 m n.p.m. powyżej Czarkowic. W rejonie gminy Głuchołazy 
największym dopływem Kamienicy jest Suski Potok /dopływ lewobrzeżny/, którego źródła 
znajdują się na południe od miejscowości Sucha Kamienica na wysokości około 280 m n.p.m.  
Do Kamienicy uchodzi na wysokości 220 m n.p.m. Źródła Prudnika, lewobrzeżnego dopływu 
Osobłogi, znajdują się na wschód od Konradowa na wysokości 380 m n.p.m., poniżej wzgórza 
Czapka /440 m n.p.m./ i drogi łączącej Konradów z Jarnołtówkiem. Początkowo Prudnik płynie  
z południa na północ w kierunku miejscowości Charbielin, gdzie obiera kierunek wschodni, który 
generalnie będzie mu towarzyszyć do końca biegu. W rejonie gminy Głuchołazy Prudnik płynie 
słabo zaznaczoną w rzeźbie terenu doliną, na całkowicie wylesionym terenie. W rejon wsi 
Charbielin, którą tylko przecina z zachodu na wschód, Prudnik wpływa na wysokości około 305  
m n.p.m. Na wschód od Charbielina opuszcza gminę na wysokości 293 m n.p.m. Źródła Złotego 
Potoku (w Czechach Zlatý Potok) znajdują się po stronie czeskiej, na północ od miejscowości 
Heřmanovice na wysokości około 750 m n.p.m. Początkowo, aż do granicy czesko – polskiej 
poniżej miasta Zlaté Hory, Złoty Potok płynie z południa na północ, opływając od zachodu masyw 
Biskupiej Kopy /890 m n.p.m./.  
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Wpływając do Polski obiera kierunek wschodni, który generalnie będzie mu towarzyszyć do końca 
biegu. Złoty Potok do Polski wpływa na zachód od Jarnołtówka na wysokości około 380 m n.p.m., 
w miejscu poniżej którego znajduje się suchy zbiornik retencyjny. Następnie, płynąc doliną 
pomiędzy masywami Biskupiej Kopy (890 m n.p.m.) na południu oraz Krzyżówki /427 – 432  
m n.p.m./ i Olszaka /453 m n.p.m./ na północy, przepływa przez miejscowości Jarnołtówek  
i Pokrzywna. Dolina Złotego Potoku w rejonie Jarnołtówka i Pokrzywnej ma szerokość od 100  
do 200 m, jest wycięta do głębokości około 120 – 140 m. W dolinie Złotego Potoku w rejonie 
Pokrzywnej zlokalizowany jest kolejny zbiornik zaporowy /„Pokrzywna”/ o powierzchni około 50 
ha i pojemności około 2,4 mln m³. Główną jego funkcją jest ochrona przeciwpowodziowa. Złoty 
Potok opuszcza gminę poniżej Pokrzywnej na wysokości 316 m n.p.m. W rejonie Jarnołtówka  
i Pokrzywnej Złoty Potok zasilany jest krótkimi dopływami, niemal wyłącznie prawobrzeżnymi,  
a więc odwadniającymi Biskupią Kopę, z których najważniejszymi są Bolkówka, Bystry Potok  
i Zamecki Potok. Źródła Bolkówki znajdują się na północnych stokach Grzebienia /768 m n.p.m./ 
na wysokości około 550 m n.p.m., powyżej Jarnołtówka. Potok spływa z południa na północ 
wyraźną, początkowo zalesioną dolinką, z wąskim na około 2 m korytem, najczęściej silnie 
zarośniętym roślinnością szuwarową, i po kilku km uchodzi do Złotego Potoku w centralnej części 
Jarnołtówka na wysokości około 345 m n.p.m. Głównym ciekiem odwadniającym Biskupią Kopę 
jest Bystry Potok. Jego źródła znajdują się na wysokości około 700 m n.p.m. na wschodnich 
stokach Biskupiej Kopy. Bystry Potok płynie z północy na południe zalesioną, wyraźną górską 
dolinką, o długości około 4 km, którą miejscami wyznaczają urwiska skalne. Charakteryzuje się, 
podobnie jak pozostałe mniejsze dopływy w tym rejonie, bardzo znaczną zmiennością przepływu. 
W okresie suszy niemal całkowicie wysycha, natomiast po nawalnych deszczach gwałtownie 
przybiera. Do Złotego Potoku uchodzi u wylotu doliny w Pokrzywnej na wysokości około 345  
m n.p.m. Źródła Zameckiego Potoku, odwadniającego jedynie południowo – wschodnie krańce 
gminy, znajdują się na granicy polsko – czeskiej, pomiędzy Jodłowym Wzgórzem (426 m n.p.m.)  
i Hraničnívrchem /426 m n.p.m./, na wysokości około 400 m n.p.m., powyżej Pokrzywnej. Potok 
spływa z zachodu na wschód, w rejonie gminy zalesioną dolinką, najczęściej silnie zarośniętym 
roślinnością szuwarową wąskim korytem, i po kilku km opuszcza granice gminy na wysokości 
około 335 m n.p.m. pomiędzy Pokrzywną a Wieszczyną. Zachodnie krańce gminy odwadnia rzeka 
Łuża, prawobrzeżny dopływ Widnej. Jej źródła znajdują się pomiędzy miejscowościami 
VelkéKunĕticei StaráČervenáVoda/Republika Czeska/ w Górach Złotych /Góry Rychlebskie/  
na wysokości około 410 m n.p.m., poniżej szczytu KamennýVrch (458 m n.p.m.). Do Polski 
wpływa w pomiędzy Sławniowicami a Jarnołtowem na wysokości około 325 m n.p.m. Generalnie 
płynie z południa na północ. Gminę opuszcza po kilku km na wysokości 290 m n.p.m. i dalej 
kieruje się w stronę rzeki Widnej (prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej), do której uchodzi 
poniżej Kałkowa na wysokości 209 m n.p.m. Występujące na terenie gminy niewielkie zbiorniki 
wodne są głównie pochodzenia antropogenicznego. Należą do nich: zbiornik retencyjny  
w Pokrzywnej, zalane wyrobiska poeksploatacyjne w rejonie Biskupowa, Łączek, Pokrzywnej 
/„Morskie Oczko”, „Żabie Oczko”/i Sławniowic /„Jezioro Szmaragdowe”/, nieliczne stawy rybne, 
glinianki i niewielkie stawki, w tym małe zbiorniki pełniące funkcje przeciwpożarowe. Większość 
z nich to akweny o powierzchni około 1,0 ha. Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy 
uzupełniają stałe i okresowe podmokłości. W większości zlokalizowane na terenie dolin rzecznych. 
Łączna powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi wynosi 126,4634 ha8 co stanowi 
0,76 % ogólnej powierzchni gminy, w tym pod wodami płynącymi 110,8160 ha9 , a pod wodami 
stojącymi 15,6474 ha10, co stanowi odpowiednio 0,66 % i 0,09 % ogólnej powierzchni gminy.  



str. 9 
 

 

3.1 rz. Biała Głuchołaska 
Biała Głuchołaska to największy dopływ Nysy Kłodzkiej. Na większości swojego biegu płynie 
przez tereny Republiki Czeskiej. Polski odcinek rzeki zaczyna się nieco powyżej uzdrowiskowego 
miasta Głuchołazy. 
Od tego miejsca przez kilkanaście kilometrów /do ujścia potoku Mora/ jest wodą krainy pstrąga  
i lipienia należącym do Okręgu PZW Opole. 
Na odcinku Głuchołazy – Polski Świętów ma charakter typowo górski – dno kamienisto-żwirowe, 
duży spadek. Krótkie, płytkie płanie i głęboczki przeplatają się z bystrzami. Szerokość wynosi 
około 15 m. Na rzece są charakterystyczne częste jazy, oraz niewielkie, ale głębokie, progi poniżej 
Głuchołazów. Brzegi są łąkowe – porośnięte wierzbami. 
Poniżej miejscowości Polski Świętów Biała Głuchołaska dziczeje, wpływa w obszar lasu. Pojawiają 
się zakola i przepastne doły, pełne powalonych drzew. To najpiękniejszy, ale zarazem 
najtrudniejszy odcinek rzeki. Łowi tu znacznie mniej ludzi niż na odcinkach położonych wyżej. 
Ujście potoku Mora kończy górski odcinek Białej Głuchołaskiej. 
W rzece dominują lipienie, natomiast pstrągi potokowe są rzadkością. Występują też spore stada 
kleni, a im niżej, tym częściej dają o sobie znać inne gatunki ryb. 
Biała Głuchołaska należy do ZO PZW Opole. Na górskim odcinku wolno wędkować tylko  
na sztuczną muchę. Wzdłuż rzeki biegnie szosa Głuchołazy–Nysa, w miejscowościach możliwość 
zaparkowania. Nad rzekę można dojechać także pociągiem /stacje w Nowym Świętowie, Przełęku  
i Głuchołazach/, jednak liczba połączeń nie jest duża, a stacje są od rzeki nieco oddalone. 
Na brzegu Białej Głuchołaskiej w granicach Gminy Głuchołazy, zidentyfikowane 5 miejsc  
z których w miesiącach letnich korzystają mieszkańcy. Miejsca te służą do opalania, brodzenia  
w wodzie „pływania”. Biała Głuchołaska jest również chętnie wykorzystywana przez wędkarzy.  
 
3.2 rz. Mora 
Do największego lewego dopływu Białej Głuchołaskiej w rejonie gminy należy Morawka /Mora/.  
Jej źródła znajdują się powyżej miejscowości VelkéKunĕtice (Republika Czeska) na wysokości 
około 500 m n.p.m. w Górach Złotych (Góry Rychlebskie). Do Polski wpływa w Sławniowicach na 
wysokości około 320 m n.p.m. Generalnie płynie z południa na północ. Przepływa przez 
miejscowości: Sławniowice, Burgrabice, Biskupów, i Łączki. W górnym biegu przepływa dość 
głęboką i szeroką doliną. W rejonach zabudowanych koryto rzeki jest bardzo wąskie /kilka metrów 
i częściowo obudowane. Granicę gminy opuszcza na wysokości 216 m n.p.m. i kilka km poniżej 
uchodzi do Białej Głuchołaskiej na wysokości około 200 m n.p.m.Miejsca nad brzegiem rzeki, we 
wsi Biskupów /wodospad/ wykorzystywane przez turystów i mieszkańców do plażowania oraz 
kąpieli tj: „dzikie plaże". Atrakcja turystyczna na szlaku wędrówek pieszych w Górach 
Opawskich. 
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3.3 rz. Długosz 
Największym dopływem Morawki w rejonie gminy jest Długosz /Potok Gierałcicki, w Czechach 
Kolnovický Potok/. Źródła tego prawobrzeżnego dopływu Morawki znajdują się tuż nad granicą 
polsko – czeską na wysokości około 335 m n.p.m., na pograniczu Przedgórza Paczkowskiego i Gór 
Opawskich. Do Polski wpływa w Gierałcicach na wysokości około 325 m n.p.m. Generalnie płynie 
z południa na północ. Przepływa tylko przez miejscowość Gierałcice. W górnym biegu płynie dość 
głęboką i wąską doliną. W rejonach zabudowanych koryto rzeki jest bardzo wąskie /kilka metrów/ 
i częściowo obudowane. Do Morawki uchodzi pomiędzy miejscowościami Biskupów i Łączki  
na wysokości około 235 m n.p.m. 
 
3.4 rz. Maruszka  
Do większych prawobrzeżnych dopływów Morawki można także zaliczyć Maruszkę. Jej źródła, 
podobnie jak innych cieków w tym rejonie, znajdują się w Republice Czeskiej, powyżej 
miejscowości Františkov na wysokości około 420 m n.p.m., na pograniczu Przedgórza 
Paczkowskiego i Gór Opawskich. Do Polski wpływa pomiędzy Sławniowicami a Gierałcicami  
na wysokości około 350 m n.p.m. Generalnie płynie z południa na północ, dość urozmaiconą 
dolinką, meandrując. Przepływa między innymi w rejonie sławniowickich kamieniołomów. Niemal 
na całym biegu płynie poza terenami zabudowanymi. Do Morawki uchodzi na pograniczu 
Sławniowic i Burgrabic, poniżej Góry Apla/342 m n.p.m./ na wysokości około 280 m n.p.m. 
 
3.5 rz. Zdrojnik 
Źródła Zdrojnika znajdują się na wysokości 400 m n.p.m. na wschodnich stokach Średniej Kopy 
/543 m n.p.m./. Zdrojnik płynie w kierunku północnym zalesioną, wąską i stromą doliną w kierunku 
miasta, a w nim wzdłuż ul. Parkowej w „zdrojowej” części Głuchołazach. Na terenie miasta jest 
częściowo skanalizowany /również odcinek podziemny/. Do Białej Głuchołaskiej uchodzi w rejonie 
ul. Jana Pawła II wysokości około 285 m n.p.m. 
 
3.6 rz. Kletnica /Starynka/ 
Źródła Kaletnicy znajdują się w południowej części Konradowa na wysokości około 385 m n.p.m. 
Generalnie Kletnica płynie z południa na północ. Przepływa przez Konradów i Głuchołazy.  
W górnym biegu przepływa dość wąską doliną. W rejonach zabudowanych koryto rzeki jest bardzo 
wąskie /kilka metrów/ i częściowo obudowane. W Głuchołazach przepływa w rejonie ulic Kolonia 
Kaszubska i Powstańców Śląskich. Do Białej Głuchołaskiej uchodzi w rejonie ul. Moniuszki na 
wysokości około 282 m n.p.m.Miejsca nad brzegiem rzeki w Głuchołazach /ulica Moniuszki/ 
wykorzystywane przez turystów i mieszkańców do plażowania oraz kąpieli tj: „dzikie plaże". 
Atrakcja turystyczna na szlaku wędrówek pieszych w Górach Opawskich. 
Na brzeguKletnicy /Starynki/ w granicach Gminy Głuchołazy, zidentyfikowane 1 miejsce z którego 
w miesiącach letnich korzystają mieszkańcy: 
- deptak moniuzi próg wodny  
 
3.7 rz. Sarni Potok 
Źródła Sarniego Potoku, lewego dopływu Kletnicy, znajdują się tuż przy granicy polsko – czeskiej, 
poniżej drogi łączącej Starowice z Podlesiem, na wysokości około 410 m n.p.m. Sarni Potok płynie 
z południa na północ, początkowo dość głęboko wciętą dolinką, w mocno wylesionym terenie, 
pomiędzy Konradowem a Górą Parkową. Do Kletnicy uchodzi w północnej części Konradowa 
/Kolonia Kaszubska/ na wysokości około 320 m n.p.m. 
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3.8 rz. Pisa 
Źródła Pisy znajdują się na zachód od Charbielina na wysokości około 310 m n.p.m. Generalnie 
Pisa płynie z południa na północ przez wylesiony, zachodni skraj Płaskowyżu Głubczyckiego. 
Początkowo w górnym biegu przepływa pomiędzy Charbielinem i Bodzanowem, a w środkowym 
biegu pomiędzy Nowym Lasem i Nowym Świętowem. W dolnym biegu płynie centralnie 
uregulowanym kanałem przez Nowy Świętów, poniżej którego uchodzi do Białej Głuchołaskiej  
na wysokości około 240 m n.p.m. 
 
3.9 rz. Kamienica  
Źródła Kamienicy, prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej, znajdują się na wschód  
od miejscowości Nowy Las, w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego na wysokości blisko 290 m 
n.p.m. Rzeka płynie z południa na północ, odwadniając poprzez liczne, ale krótkie i okresowe 
dopływy, wschodnią część gminy. W rejon zabudowany Nowego Lasu wpływa na wysokości około 
275 m n.p.m. Następnie płynie wąską uregulowaną dolinką przez miejscowości Nowy i Stary Las. 
Gminę opuszcza na wysokości 220 m n.p.m. powyżej Czarkowic. 
 
3.10 rz. Suski Potok 
W rejonie gminy Głuchołazy największym dopływem Kamienicy jest Suski Potok /dopływ 
lewobrzeżny/, którego źródła znajdują się na południe od miejscowości Sucha Kamienica  
na wysokości około 280 m n.p.m. Do Kamienicy uchodzi na wysokości 220 m n.p.m. 
 
3.11 rz. Prudnik 
Źródła Prudnika, lewobrzeżnego dopływu Osobłogi, znajdują się na wschód od Konradowa  
na wysokości 380 m n.p.m., poniżej wzgórza Czapka /440 m n.p.m./ i drogi łączącej Konradów  
z Jarnołtówkiem. Początkowo Prudnik płynie z południa na północ w kierunku miejscowości 
Charbielin, gdzie obiera kierunek wschodni, który generalnie będzie mu towarzyszyć do końca 
biegu. W rejonie gminy Głuchołazy Prudnik płynie słabo zaznaczoną w rzeźbie terenu doliną, na 
całkowicie wylesionym terenie. W rejon wsi Charbielin, którą tylko przecina z zachodu na wschód, 
Prudnik wpływa na wysokości około 305 m n.p.m. Na wschód od Charbielina opuszcza gminę na 
wysokości 293 m n.p.m. Rz. Prudnik w rejonie „Arendy” jest również chętnie wykorzystywana 
przez wędkarzy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 12 
 

3.12 rz. Złoty Potok 
Źródła Złotego Potoku /w Czechach Zlatý Potok/ znajdują się po stronie czeskiej, na północ  
od miejscowości Heřmanovice na wysokości około 750 m n.p.m. Początkowo, aż do granicy czesko 
– polskiej poniżej miasta Zlaté Hory, Złoty Potok płynie z południa na północ, opływając od 
zachodu masyw Biskupiej Kopy /890 m n.p.m./. Wpływając do Polski obiera kierunek wschodni, 
który generalnie będzie mu towarzyszyć do końca biegu. Złoty Potok do Polski wpływa na zachód  
od Jarnołtówka na wysokości około 380 m n.p.m., w miejscu poniżej którego znajduje się suchy 
zbiornik retencyjny. Następnie, płynąc doliną pomiędzy masywami Biskupiej Kopy /890 m n.p.m./ 
na południu oraz Krzyżówki /427 – 432 m n.p.m./ i Olszaka (453 m n.p.m.) na północy, przepływa 
przez miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna. Dolina Złotego Potoku w rejonie Jarnołtówka  
i Pokrzywnej ma szerokość od 100 do 200 m, jest wycięta do głębokości około 120 – 140 m.  
W dolinie Złotego Potoku w rejonie Pokrzywnej zlokalizowany jest kolejny zbiornik zaporowy 
/„Pokrzywna”/ o powierzchni około 50 ha i pojemności około 2,4 mln m³.  
Główną jego funkcją jest ochrona przeciwpowodziowa. Złoty Potok opuszcza gminę poniżej 
Pokrzywnej na wysokości 316 m n.p.m. W rejonie Jarnołtówka i Pokrzywnej Złoty Potok zasilany 
jest krótkimi dopływami, niemal wyłącznie prawobrzeżnymi, a więc odwadniającymi Biskupią 
Kopę, z których najważniejszymi są Bolkówka, Bystry Potok i Zamecki Potok.Miejsca nad 
brzegiem rzeki, we wsi Jarnołtówek /poniżej tamy/ wykorzystywane przez turystów i mieszkańców 
do plażowania oraz kąpieli tj: „dzikie plaże". Atrakcja turystyczna na szlaku wędrówek pieszych w 
Górach Opawskich. 
 
3.13 rz. Bolkówka 
Źródła Bolkówki znajdują się na północnych stokach Grzebienia /768 m n.p.m./ na wysokości 
około 550 m n.p.m., powyżej Jarnołtówka. Potok spływa z południa na północ wyraźną, 
początkowo zalesioną dolinką, z wąskim na około 2 m korytem, najczęściej silnie zarośniętym 
roślinnością szuwarową, i po kilku km uchodzi do Złotego Potoku w centralnej części Jarnołtówka 
na wysokości około 345 m n.p.m. 
 
3.14 rz. Bystry Potok 
Jego źródła znajdują się na wysokości około 700 m n.p.m. na wschodnich stokach Biskupiej Kopy. 
Bystry Potok płynie z północy na południe zalesioną, wyraźną górską dolinką, o długości około  
4 km, którą miejscami wyznaczają urwiska skalne. Charakteryzuje się, podobnie jak pozostałe 
mniejsze dopływy w tym rejonie, bardzo znaczną zmiennością przepływu. W okresie suszy niemal 
całkowicie wysycha, natomiast po nawalnych deszczach gwałtownie przybiera. Do Złotego Potoku 
uchodzi u wylotu doliny w Pokrzywnej na wysokości około 345 m n.p.m. 
 
3.15 rz. Zamecki Potok 
Źródła Zameckiego Potoku, odwadniającego jedynie południowo – wschodnie krańce gminy, 
znajdują się na granicy polsko – czeskiej, pomiędzy Jodłowym Wzgórzem /426 m n.p.m./  
i Hraničnívrchem/426 m n.p.m./, na wysokości około 400 m n.p.m., powyżej Pokrzywnej. Potok 
spływa z zachodu na wschód, w rejonie gminy zalesioną dolinką, najczęściej silnie zarośniętym 
roślinnością szuwarową wąskim korytem, i po kilku km opuszcza granice gminy na wysokości 
około 335 m n.p.m. pomiędzy Pokrzywną a Wieszczyną.  
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3.16 rz. Łuża 
Zachodnie krańce gminy odwadnia rzeka Łuża, prawobrzeżny dopływ Widnej. Jej źródła znajdują 
się pomiędzy miejscowościami VelkéKunĕtice i StaráČervenáVoda/Republika Czeska/ w Górach 
Złotych /Góry Rychlebskie) na wysokości około 410 m n.p.m., poniżej szczytu KamennýVrch 
/458 m n.p.m./. Do Polski wpływa w pomiędzy Sławniowicami a Jarnołtowem na wysokości około 
325 m n.p.m. Generalnie płynie z południa na północ. Gminę opuszcza po kilku km na wysokości 
290 m n.p.m. i dalej kieruje się w stronę rzeki Widnej /prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej/,  
do której uchodzi poniżej Kałkowa na wysokości 209 m n.p.m. 
 
3.17 Zbiornik na Łączkach– Biskupów  
Zbiornik na Łączkach – zbiornik wodny, wypełniający wyrobisko po dawnej eksploatacji gliny, 
zlokalizowany pomiędzy obszarami zabudowanymi miejscowości Biskupów i Wilamowice Nyskie. 
Jego powierzchnia wynosi ponad 4,2 ha, głębokość około 18 m. Przy wyrobisku funkcjonowała 
cegielnia. Zbiornik dzierżawiony jest przez Polski Związek Wędkarski Koło Głuchołazy. 
Roślinność jest pospolita: trzcina pospolita - głównie na zachodniej części jeziora, pałka 
wąskolistna, tatarak zwyczajny. Zbiornik /jezioro/ spełnia głównie funkcję rekreacyjną /wędkarską/. 
Na jeziorze prowadzi się ekstensywną gospodarkę rybacką. Na terenie zbiornika „Łączki” 
obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli.  
 
3.18 Park wodny – Pokrzywna 
Kąpielisko strzeżone – dla odwiedzających oddano do użytku wiele atrakcji wodnych min.: 
- jacuzzi na otwartym powietrzu, - wodny plac zabaw z czteroma zjeżdżalniami - atrakcje dla 
dzieci, - 2 duże zjeżdżalnie wodne - typu Anakonda oraz Wahadło, - basen o rozmiarach 
olimpijskich. Anakonda jest popularną krętą zjeżdżalnią wybieraną zarówno przez młodzież jaki  
i dorosłych. Charakteryzuje ją dużą ilość zakrętów i wysoka prędkość zjazdu. Zjeżdżalnia typu 
wahadło dostarcza użytkownikom dużą dawkę adrenaliny i endorfin. Zjazd odbywa się na 
specjalnych pontonach. Pierwszy etap to przejazd w zamkniętej rurze o dużym stopniu nachylenia. 
Kolejna część to podjazd pod szeroką, otwartą rynnę i finalny zjazd. Wahadło zapewnia dużo 
pozytywnych emocji. Przekonaj się. Na terenie parku wodnego znajduje się również mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych Gości - specjalnie dla Dzieci został przygotowany wodny plac zabaw  
z czteroma zjeżdżalniami oraz wodny wir. Woda w basenie z atrakcjami dla najmłodszych jest 
podgrzewana. Atrakcje parku wodnego w uzupełnia basen o wymiarach olimpijskich. Park Wodny 
znajduje się w malowniczej miejscowość Pokrzywna w województwie opolskim, która jest 
zlokalizowana u podnóża Gór Opawskich. Jest oddalona niespełna 30 km od Nysy oraz 10 km  
od Prudnika. Obiekt w czasie sezonu jest strzeżony przez wykwalifikowanych ratowników 
wodnych, oznaczony tabliczkami ostrzegającymi o możliwym niebezpieczeństwie.  
 
3.19 Jezioro – Pokrzywna– Kompleks Hotelowy Gorzelanny 
Sztuczny zbiornik /zalew/ wodny, utworzony w latach 20-tych XX wieku. Powierzchnia ok 2,2 ha. 
Wchodzi w skład kompleksu hotelowego „Gorzelanny”. Atrakcja turystyczna „Interaktywnego 
Parku Edukacji i Rozrywki ROSENAU – Zaginione Miasto”. Obowiązuje całoroczny zakaz kąpieli. 
Zbiornik oznaczony tabliczkami zakazu kąpieli, pod ścisłym nadzorem obsługi 
kompleksu/monitoring/, teren prywatny.  
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3.20 Łowisko na wyspie – Pokrzywna – Kompleks Hotelowy Gorzelanny 
Sztuczny zbiornik /zalew/ wodny, utworzony w latach 20-tych XX wieku. Powierzchnia ok 1 ha. 
Wchodzi w skład kompleksu hotelowego „Gorzelanny”. Łowisko na wyspie - znajduje  
się u podnóża Kopy Biskupiej, w Pokrzywnej koło Jarnołtówka, otoczone malowniczymi polami  
i łąkami. Na jego terenie znajduje się zarybione łowisko pstrąga, w którym można samodzielnie 
złowić rybę. Obowiązuje całoroczny zakaz kąpieli. Zbiornik oznaczony tabliczkami zakazu kąpieli, 
pod ścisłym nadzorem obsługi kompleksu /monitoring/, teren prywatny.  
 
3.21 Zbiornik przeciwpowodziowy w Jarnołtówku 
Sztuczny, suchy zbiornik przeciwpowodziowy w dolinie Złotego Potoku. Zbiornik położony 
w Jarnołtówku. Zapora zbudowana w latach 1906–1909 tworzy zbiornik o powierzchni zalewowej 
około 58 ha i pojemności około 2,25 mln m³ stanowi jeden z głównych elementów systemu ochrony 
przeciwpowodziowej dla Jarnołtówka i Pokrzywnej, w pewnym stopniu również dla miejscowości 
położonych w dolnym biegu Złotego Potoku. Zapora kamienna o wysokości 15,4 m wraz z wałem 
ziemnym o długości 50 m przegradza zwężoną w tym miejscu dolinę rzeki w pobliżu 
granicy polsko–czeskiej. Podczas normalnej eksploatacji zapora nie piętrzy wody. Dolny upust ma 
ograniczoną przepustowość regulowaną zasuwami, zmniejszając falę powodziową. W latach 80. 
XX wieku przeprowadzono gruntowny remont zapory, uszczelniając mury i wał zastrzykami 
cementowo – wapiennymi, które wzmocniły konstrukcję. W 2011 r. zapora przeszła kolejny 
remont, uzupełniono ubytki oraz zamontowano zdalne sterowanie zasuwami. 
 
3.22 Kompleks rekreacyjny na Białką 
ul. Kościuszki 55A, 48-340 Głuchołazy 
Kompleks  rekreacyjny  "NAD BIAŁKĄ" - inwestycja  zrealizowana przez Gminę Głuchołazy.   
Na blisko 3 ha. terenu stworzono kompleks o charakterze wypoczynkowo sportowym. Sercem 
obiektu jest część basenowa składająca się z basenu rekreacyjnego z częścią pływacką /4 tory,   
25 metrów/ oraz częścią rekreacyjną z atrakcjami wodnymi.  Dla najmłodszych zbudowano brodzik 
z parasolem wodnym oraz zjeżdżalnią "Słonik". Dodatkowymi atrakcjami wchodzącymi w skład 
kompleksu są plac zabaw oraz boiska piaskowe do siatkówki oraz piłki nożnej. 
Regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach 
https://gosirglucholazy.pl/index.php/kompleks-nad-bialka 
 
4 Inne zbiorniki i cieki wodne - zidentyfikowane zagrożenia 
 
4.1 Morskie Oczko 
Nieczynny kamieniołomem, w którym w XIX wydobywano piaskowce i łupki. Obecnie w całości 
pokryte jest wodą, a otaczają je kilkunastometrowe skały. Atrakcja turystyczna na szlaku 
wędrówek pieszych w Górach Opawskich. Całkowity zakaz wstępu do wody.  
 
4.2 Żabie Oczko zakaz wstępu do wody 
Nieczynny kamieniołomem, w którym w XIX wydobywano piaskowce i łupki. Obecnie w całości 
pokryte jest wodą, a otaczają je kilkunastometrowe skały. Atrakcja turystyczna na szlaku 
wędrówek pieszych w Górach Opawskich. Całkowity zakaz wstępu do wody.  
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5. Zagrożenia dla osób przebywających w rejonie obszarów wodnych na terenie gminy 
Głuchołazy. 

Czynnikami wpływającymi na ilość osób korzystających z walorów rekreacyjnych  
i turystycznych wód na terenie gminy Głuchołazy są pogodna aura i okresy wakacyjno 
- wypoczynkowe. W okresie letnim wzrasta liczba osób korzystających z kąpieli /miejsc nad 
wodą /ciekami wodnymi/, 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 zagrożenia: 
-wstrząs termiczny; 
- niewystarczające umiejętności pływania; 
- pływanie pod wpływem alkoholu; 
- nieodpowiednia zabawa, 
- skurcze; 
- skakanie do nieznanej wody; 
- miejsca zarośnięte przez roślinność wodną; 
- nagła zmiana warunków na wodzie; 
- kąpiel w miejscach niewyznaczonych. 

5.1 Zagrożenia dla osób kapiących wynikają z: 
- braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych umiejętności bądź zły stan 
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). 

5.2 Zagrożenia dla osób poruszających się jednostkami pływającymi: 
- niedostatecznych umiejętności sterowania jednostką, wykonywania ryzykownych 
manewrów; 
- złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania tej osoby pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających; 
- 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. 

5.3 Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie: 
- brak wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne uprawianie 
wędkarstwa i sportów zimowych. 
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6. Kontakty alarmowe 
 
Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Korfantego 2, 45-077 Opole 
Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 
tel. 47 861 23 55 
 
Komenda Powiatowa Policji 
ul. Armii Krajowej 11, 48-300 Nysa 
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie 
tel. 47 863 52 03 
 
Komenda Policji 
ul. Grunwaldzka 2, 48-340 Głuchołazy  
Dyżurny Komendy Policji w Głuchołazach 
tel. 47 862 32 03 
 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 
ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole 
Dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP 
tel. 47 861 70 60 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie 
ul. Fryderyka Szopena 5, 48-300 Nysa 
Dyżurny Komendy Powiatowej PSP 
tel. 47 861 69 00 
 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach 
ul. Grunwaldzka 4, 48-340 Głuchołazy 
Dyżurny JRG PSP 
tel.77 409 27 40 
 
Pogotowie Ratunkowe 
Telefon alarmowy - 112 
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu 
ul. Adama Mickiewicza 1, 45-367 Opole 
tel. 604 958 325 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie 
ul. Stefana Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa 
tel. 77 435 25 53 
 
Urząd Miejski w Głuchołazach 
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 
tel.  77 409 21 00 
 
Straż Miejska – Monitoring Miejski w Głuchołazach 
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 
tel.  77 409 21 05 
 
Wodne  Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nysie 
Rodziewiczówny 18B, 48-304 Nysa 
tel. 508 438 230



str. 17 
 

7. wykaz znaków występujących na terenie Gminy Głuchołazy /znaki zakazu/ 

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: 
1) A-l - znak „kąpiel zabroniona"; 
2. Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm. 

 
A-1 Znak zakaz kąpieli 
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8. Wykaz „dzikich plaż” 
Na terenie Gminy Głuchołazy stwierdzono 10 /dziesięć/ „dzikich plaż" /miejsc/. Są to miejsca 
wykorzystywane przez turystów i mieszkańców do plażowania i kąpieli, zostały oznakowane 
tablicami „Miejsce niestrzeżone". 
 

 

Znak umieszczony w miejscach „dzikich plaż" na terenie Gminny Głuchołazy 

Miejsca wykorzystywane przez turystów i mieszkańców do plażowania oraz kąpieli 
„dzikie plaże" na terenie Gminy Głuchołazy są zlokalizowane i nadzorowane przez Policję  
i Straż Miejską: 

- rz. Biała Głuchołaska – 5 miejsc: 

 - ujście Starynki do Białej Głuchołaskiej /Schattdecor – ul. Andersa/; 

 - rejon mostu kratowego; 

 - sztolnia /Al. Ks. Skowronka – most św. Wojciecha/; 

 - wysokość stadionu miejskiego – polana /ul. Konopnickiej/; 

 - wysokość toru motokrosowego – wodospad. 

- rz. Mora – 1 miejsce: 

 - rejon wodospadu we wsi Biskupów. 

- rz. Starynka /Kletnica/ - 1 miejsce: 

 - deptak przy ul. Moniuszki – próg wodny; 

- rz. Prudnik – 1 miejsce: 

 - Charbielin – Arenda – zbiornik wodny; 

- rz. Złoty Potok: 

 - rejon tamy; 

- zbiornik na łączkach – Biskupów: 

 - rejon altany /wiaty/.  
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W pkt. 4 wskazano inne zbiorniki wodne /zidentyfikowano zagrożenie/ „Morskie Oczko”, 
Żabie Oczko”. Należy te miejsca obserwować i w przypadku wykorzystywania tych miejsc 
przez turystów i mieszkańców do celów innych niż krajoznawcze, należy uwzględnić  
je w analizie i oznakować jako miejsca niebezpieczne. 

 
9. 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 późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 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. 

 

Analiza ma na celu uświadomienie mieszkańców Gminy Głuchołazy 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 w danym miejscu. Kąpiel w miejscach 
niestrzeżonych, niedozwolonych oraz nieoznakowanych może prowadzić do trage
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10. Dokumentacja fotograficzna identyfikująca miejsca niebezpieczne /dzikie plaże/ 
 
10.1 rz. Biała Głuchołaska. 
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10. 2 rz. Mora 
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10.3 rz. Starynka /Kletnica/  
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10.4 rz. Prudnik /Arenda – zbiornik wodny/ 
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10.5 rz. Złoty Potok /tama - Jarnołtówek/ 
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10. 6 Zbiornik na Łączkach - Biskupów 
 
 

 
 
 
 

 


