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1. Cel opracowania oraz analiza prawna możliwości zapewnienia 

bezpieczeństwa w obszarach wodnych parków krajobrazowych 

Celem opracowania jest określenie i analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w 

których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do 

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

Krajobrazowego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

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

obszarach wodnych na terenie parku krajobrazowego odpowiada właściwy miejscowo 

dyrektor parku. 

Definicję obszaru wodnego określono w art. 2 pkt 1 ww. ustawy, jako wody śródlądowe  

w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wody przybrzeżne w 

rozumieniu art. 26 tej ustawy w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, 

a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne 

obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni 100 m2 i głębokości 

powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. 

Przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych, zawierają odesłanie do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w 

zakresie definicji miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz definicji kąpieliska. 

Zgodnie z art. 16 pkt 22 kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany 

fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę 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.  Natomiast miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, zgodnie z art. 16 pkt 28 ustawy Prawo wodne, to 

wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych 

niebędący  kąpieliskiem.  

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

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

bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na: 

1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami 

uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, analizy zagrożeń, w tym 

identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i 

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, 
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b) objęciu nadzorem we współpracy z policją i podmiotami uprawnionymi  

do wykonywania ratownictwa wodnego, 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. 

Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2020 r., poz. 55) do zadań dyrektora parku krajobrazowego/dyrektora zespołu parków 

krajobrazowych należy: 

1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i 

kulturowych; 

2) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej; 

3) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz 

osobami prawnymi i fizycznymi; 

4) składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład 

parku krajobrazowego. 

W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego odpowiada za ochronę przyrody oraz wartości historycznych i 

kulturowych, a zadania te spełnia współdziałając z samorządami, w tym głównie gminami, 

lokalnymi stowarzyszeniami oraz innymi lokalnymi osobami prawnymi i fizycznymi. Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego nie jest właścicielem, 

dzierżawcą ani nie pełni właścicielskich obowiązków w stosunku do gruntów i wód na terenie 

parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Zatem dodatkowe zadanie, 

wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350), polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa 

na obszarach wodnych, jest możliwe do wykonania jedynie we współpracy z gminami, 

nadleśnictwami, jednostkami PGW Wody Polskie, podmiotami  uprawnionymi do 

wykonywania ratownictwa wodnego oraz innymi właściwymi podmiotami w tym zakresie i 

ma charakter głównie informacyjny oraz edukacyjny. 

 

2. Podstawy prawne funkcjonowania Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz 

udostępniania wód dla turystyki 

Iński Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Szczecinie w dniu 4 listopada 1981 roku. Powierzchnia Parku wynosi 17763 ha, 

a powierzchnia otuliny 26240 ha. Park wraz z otuliną zajmuje 60 % powierzchni Pojezierza 
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Ińskiego. Łącznie ekosystemy wodne na terenie Parku stanowią niemal 9 % jego powierzchni. 

Największym jeziorem jest Jezioro Ińsko. 
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Aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w stosunku do Parku są Rozporządzenie Nr 

14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Ińskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zacho. Nr 64 poz. 1377) oraz Rozporządzenie Nr 36/2005 

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie Planu ochrony dla 

Ińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zacho. Nr 92 poz. 1874). 

Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1 i 6 w powiązaniu z § 8 ust. 1 pkt 1 i 6  Planu ochrony dla 

Ińskiego Parku Krajobrazowego dopuszcza się turystyczne  i rekreacyjne wykorzystanie 

akwenów, w szczególności uprawianie sportów wodnych i korzystanie z wyznaczonych plaż, 

pomostów, pól namiotowych i tras spacerowych przy jeziorach: Wolnowo, Dłusko, Ińskie, 

Stubnica, Okole (Okunie), Krzemień, Dolice, Błotno, Kamienny Most, Storkowo, Piesna, 

Zamczysko, Linówko.  Jednocześnie wyklucza się lokalizację pomostów, kładek i plaż poza 

tymi terenami. Dla powyższych jezior wskazano w planie formy gospodarowania, 

udostępniania i sposoby korzystania (obszar WODY) w następujący sposób: 

1) Jezioro Wolnowo – plaże i pole namiotowe przy brzegu północnym; 

2) Jezioro Dłusko – plaże ogólnodostępne w rejonie wsi Dłusko, na nasypie autostrady  

i w Sarnikierzu, pole namiotowe na nasypie autostrady, trasa spacerowa wzdłuż 

brzegu północno-wschodniego, pomosty wędkarskie i ogólnodostępne tylko w 

rejonie Dłuska, Sarnikierza i nasypu autostrady; 

3) Jezioro Ińskie – plaże i pomosty ogólnodostępne w Ińsku, Linówku (rejon wsi i brzeg 

południowy zatoki Linówko), Ściennym, Miałce, Orzechach, mola w Ińsku, pola 

namiotowe w Ińsku i na brzegu południowym odnogi Linówko, ogólnodostępne trasy 

spacerowe i szlaki turystyczne piesze wzdłuż brzegu południowo-wschodniego (rejon 

Ińska) i północnego (rejon Orzechów), basenu głównego oraz wzdłuż brzegu 

południowego zatoki Ścienne, trasy edukacyjne w rejonie Ińska i na Półwyspie 

Wyspowym; 

4) Jezioro Stubnica (Wisola) – ogólnodostępny ośrodek wypoczynkowy na półwyspie bez 

możliwości lokalizowania nowych obiektów w zalesionej części północnej, 

ogólnodostępna plaża i pole namiotowe na brzegu wschodnim przy drodze 

wojewódzkiej nr 151, możliwość lokalizacji ogólnodostępnych pomostów na terenie 

ośrodka przy plaży i polu namiotowym oraz przy brzegu północnym; 

5) Jezioro Okole (Okunie) – lokalizacja plaży, pola namiotowego i pomostu przy brzegu 

południowym w Okolu; 

6) Jezioro Krzemień – lokalizacja ogólnodostępnych plaż i pomostów w Krzemieniu oraz 

na brzegu północno-zachodnim, pola namiotowego na brzegu północno-zachodnim, 

pomostu w rejonie kolonii Krzemień oraz pomostu w rejonie Dolnika;  

7) Jezioro Dolice – plaża, pole namiotowe i pomost w rejonie Dolic; 

8) Jezioro Błotno – plaża i pomost przy brzegu północnym, pomost w Błotnie;  

9) Jezioro Kamienny Most – możliwość lokalizacji pomostów przy brzegu zachodnim; 

10) Jezioro Storkowo – lokalizacja plaży i pomostu w rejonie stacji pomp na brzegu 

południowo-wschodnim; 

11) Jezioro Piesna – lokalizacja plaży i pomostu przy brzegu południowym; 

12) Jezioro Zamczysko – lokalizacja ogólnodostępnej plaży i pomostu przy brzegu 

południowym;  
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13) Jezioro Linówko - lokalizacja ogólnodostępnego pomostu przy brzegu południowym. 

 
 

3. Dostępność wód Ińskiego Parku Krajobrazowego dla turystyki                  

i rekreacji oraz wybrane zagadnienia hydrograficzne 

Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele jezior, mniejszych cieków 

oraz oczek wodnych. Przez obszar Parku przebiega dział wodny między dorzeczem rzeki Regi 

(rzeka Przymorza), a dorzeczem rzeki Iny (dopływ Odry) i pośrednio Drawy, przy czym niemal 

cały obszar Parku leży w zlewni Iny. Ina ma swój początek na północny wschód od wsi 

Ciemnik na wysokości 140 m n.p.m. i przepływa przez południową część Parku w pobliżu 

miejscowości Ciemnik, Krzemień i Bytowo. Do jej najważniejszych dopływów należą: 

Dołżnica, Krępa i Pęzinka. Północna część omawianego terenu z rzekami Ukleją, Reską 

Węgorzą i Brzeźnicką Węgorzą wchodzi w skład dorzecza Regi. Z racji wododziałowego 

położenia Parku w strefie moren czołowych, rzeki wykazują tu charakter „podgórski” i 

cechują się znacznym spadkiem (2-3‰) oraz szybkością nurtu wraz z dużym wyrównaniem 

przepływów, spowodowanym retencyjnym działaniem jezior. Centralnie położona strefa 

moren czołowych posiada promienisty układ sieci rzecznej z licznie występującymi drobnymi 

obszarami bezodpływowymi zajętymi przez małe jeziorka (Strążno, Sadlińskie, Chojniczka, 

Czarne, Wolnowo, Dolice) i torfowiska.  

Jeziora 

Wody jezior i stawów rybnych zajmują w Parku około 7,5% powierzchni, a w otulinie 
około 5,6% powierzchni. 

Wszystkie jeziora znajdujące na terenie Parku i otuliny są pochodzenia polodowcowego, 
przy czym można wymienić kilka ich typów: 

 rynnowe (Długie, Dłusko, Kamienny Most, Okole, Woświn, Węgorzyno, Chociwel): o 
wydłużonym kształcie i stromych brzegach, przeważnie głębokie (Woświn – 28 m), 
zajmują dna rynien glacjalnych, przeważnie prostopadłych do linii wzgórz 
morenowych, 

 zaporowe moreny czołowej (Krzemień, Wisola), otoczone pagórkami morenowymi, 
głębokie (Krzemień – 29 m), zorientowane prostopadle do strefy moren czołowych, 

 wytopiskowe: liczne drobne jeziora porozrzucane na całym analizowanym obszarze, 

 poligenetyczne, wielorynnowo – zaporowe jezioro Ińsko stanowiące przykład 
połączenia rynien glacjalnych, zablokowanych od wschodu przez wał moreny 
czołowej, charakteryzuje je wyjątkowo urozmaicona linia brzegowa, duża głębokość 
(42 m) i strome brzegi. 
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5. Wykaz jezior i stawów rybnych w Parku 

L.p. Nazwa jeziora 

Powierzchnia 
lustra wody (ha) 

według: 
Głębo
kość 

Gmina Zlewnia n.p.m. Woda Rybacki typ jeziora 

1 2 3 

1 Błotno I 23,8 22,5 21,2 10,8 Dobrzany Reczyca-Ina 90,2 stojąca linowo-szczupakowe 

2 Błotno II  2,9   Dobrzany Reczyca-Ina  stojąca   

3 Chojniczka (na E od Kanic)  10   Ińsko Ina-Odra 126,1 stojąca   

4 Czarne (0,7 km na S od j. Kam. Most)  1,1   Chociwel Krąpiel-Ina 110,4 stojąca karasiowe 

5 Czarne Dolne  1,1   Węgorzyno Reska Węgorza  stojąca   

6 Czarne Górne 8 7,5   Węgorzyno Reska Węgorza 121,1 stojąca linowo-szczupakowe 

7 Dłusko I (Długie) 24,6 23,5 57,1 12,3 Węgorzyno Ukleja-Rega 113,2 płynąca   

8 Dłusko II 32,2 27,5   Węgorzyno Ukleja-Rega 113,2 płynąca sandaczowe 

9 Dolice 19,7 18,5 18,2 7,5 Dobrzany Krąpiel-Ina 107,8 płynąca sandaczowe 

10 Ińsko 544,1 529 589,9 41,7 Ińsko Ina-Odra 122 płynąca 
sielawowe, Odnoga 
Linowska- linowo-
szczupakowe 

11 Kamienny Most 61,7 56 58,1 2 Chociwel Krąpiel-Ina 76,8 płynąca linowo-szczupakowe 

12 Kieszcze  1,1   Ińsko Ina-Odra  stojąca karasiowe 

13 Krzemień 233,4 217,5 229,1 29,2 Dobrzany Ina-Odra 91,7 płynąca sielawowo-leszczowe 

14 Linówko (Linkowo) 31,2 27,5 30,2 3,7 Ińsko Ina-Odra 122,2 stojąca linowo-szczupakowe 

15 Okole (Okuny) 46,7 40 46,7 12,2 Ińsko Krapiel-Ina 102,6 płynąca leszczowe 

16 Piesna (Piesno, Trzaskowe) 16,2 11 14,7 6,8 Ińsko Ina-Odra 123,1 stojąca sandaczowe 

17 Sadlińskie 7,6 6,7   Chociwel Ukleja-Rega 113,1 stojąca linowo-szczupakowe 

18 Storkowo 48,6 32,5 54,6 2,6 Ińsko Ina-Odra 123,3 stojąca liniowo-szczupakowe 

19 Strążno (Ścienne) 8,8 6,5   Ińsko Krapiel-Ina 115,4 płynąca karasiowe 

20 Wisola (Wisala, Stubnica) 173,9 156 181,5 15,4 Ińsko Ina-Odra 112,2 płynąca leszczowe 

21 Wolnowo 10,5 11   Węgorzyno Reska Węgorza 116,2 stojąca linowo-szczupakowe 
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22 Zamczysko 25,7 20 36,1 2,8 Ińsko Ina-Odra 112,2 płynąca linowo-szczupakowe 

23 b.n. (0,1 km na E od J. Krzemień)  2   Ińsko Ina-Odra  stojąca   

24 b.n. (0,3 km na N od Zamczyska)  2,8   Ińsko Ina-Odra  stojąca   

25 b.n. (0,45 km na E od PGR Kamionka)  1,8   Chociwel Krąpiel-Ina  stojąca   

26 b.n. (0,6 na W od j. Storkowo)  4,3   Ińsko Ina-Odra  stojąca   

27 b.n. (1,3 km na E od j. Dłusko II)  2   Ińsko Ina-Odra 133,8 stojąca   

28 b.n. (1,5 km na E od j. Strażno)  4   Ińsko Krapiel-Ina  stojąca   

29 b.n. (koło Wiewiecka)  2,3   Węgorzyno Brzeźnicka Węgorza  stojąca   

30 b.n. (na E od j. Kamienny Most)  1,1   Chociwel Krapiel-Ina  stojąca   

31 b.n. (0,7 km na N od j. Wolnowo)  1,2   Węgorzyno Reska Węgorza  stojąca   

32 b.n. (na S od Jaźwcowej Góry)  6,2   Dobrzany Ina-Odra  stojąca   

33 b.n. (0,1 km na W od Kanic)  4,1   Ińsko Ina-Odra  stojąca   

34 b.n. (pomiedzy J. Okole i J. Linówko)  1,1   Ińsko Krąpiel-Ina  stojąca   

35 b.n. (pomiędzy j. Dolice a J. Krzemień)  1,4   Dobrzany Krąpiel-Ina 104,4 stojąca   

Razem jeziora 1264  

Stawy rybne w Parku 

1 stawy na Pęzince na NW od Bytowa)  56   Dobrzany Pęzinka_Ina  płynąca   

2 stawy w okolicy Sątyrza  1,1   Chociwel Ukleja  stojąca   

3 stawy w dolinie Uklei  11,8   Węgorzyno Ukleja  płynąca   

Razem stawy 68,9  

Razem jeziora i stawy 1333        

A - dane z byłych Państwowych Gospodarstw Rybackich 

B - dane podawane przez Choińskiego (1991, Katalog jezior Polski - Pojezierze Pomorskie) uzupełnione  

C - dane Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
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Cieki i zbiorniki wodne na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego przynależą do regionu 

wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, którego powierzchnia wynosi ponad 20 400 

km².  Mezoregion obszaru Parku Pojezierze Ińskie charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu 

ze wzgórzami morenowymi, dolinami rzek oraz  liczne jeziora.  

Poniżej zestawiono jednolite części wód powierzchniowych oraz jednolite części wód 

podziemnych występujące na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Jednolite części wód powierzchniowych rzecznych 

Dorzecze Odry 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

 

Zlewnia Ina 

 

Kod JCWP – RW60002519829  

Nazwa JCWP – kanał Iny 

Stan potencjału ekologicznego – co najmniej dobry 

Długość JCWP – 9,13 km 

Powierzchnia JCWP – 58,09 km2  

 

Kod JCWP – RW600016198889  

Nazwa JCWP – Pęzinka 

Stan potencjału ekologicznego – umiarkowany 

Długość JCWP – 37,38 km 

Powierzchnia JCWP – 90,99 km2  

 

Kod JCWP – RW600016198869   

Nazwa JCWP – Krępa 

Stan potencjału ekologicznego – dobry i powyżej dobrego 

Długość JCWP – 63,34 km 

Powierzchnia JCWP – 156,73 km2  

 

Kod JCWP – RW60001619849  

Nazwa JCWP – Ina od źródeł do Stobnicy 

Stan potencjału ekologicznego – umiarkowany  

Długość JCWP – 103,32 km 

Długość JCWP – 103,32 km  

Powierzchnia JCWP – 365,74 km2  

 

Kod JCWP – RW600016198549 

Nazwa JCWP – Reczyca 
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Stan potencjału ekologicznego – dobry i powyżej dobrego  

Długość JCWP – 32,28 km  

Powierzchnia JCWP – 88,01 km2  

Kod JCWP – RW600016198834 

Nazwa JCWP – Krępiel od źródeł do Kani  

Stan potencjału ekologicznego – poniżej dobrego  

Długość JCWP – 72,79 km  

Powierzchnia JCWP – 153,12 km2  

 

Zlewnia Rega i przyległe Przymorze 

 

Kod JCWP – RW60002542655 

Nazwa JCWP – Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja 

Stan potencjału ekologicznego – poniżej dobrego  

Długość JCWP – 30,77 km  

Powierzchnia JCWP – 111,29 km2  

 

Kod JCWP – RW6000174244 

Nazwa JCWP – Reska Węgorza do Golnicy 

Stan potencjału ekologicznego – co najmniej dobry  

Długość JCWP – 37,93 km  

Powierzchnia JCWP – 92,99 km2 

 

Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych 

 

Zlewnia Ina 

 

Kod JCWP – LW11051  

Nazwa JCWP – Jezioro Ińsko 

Powierzchnia JCWP – 5,90 km2  

Powierzchnia zlewni JCWP – 38,50 km2 

 

Kod JCWP – LW11053  

Nazwa JCWP – Wisola (Studnica) 

Powierzchnia JCWP – 1,82 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 55,20 km2  

 

Kod JCWP – LW11052  

Nazwa JCWP – Krzemień 

Powierzchnia JCWP – 2,29 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 83,30 km2  
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Kod JCWP – LW11048  

Nazwa JCWP – Wierzchucice 

Powierzchnia JCWP – 0,55 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 9,40 km2 

 

Zlewnia Rega i przyległe Przymorze 

 

Kod JCWP – LW20853 

Nazwa JCWP – Dłusko 

Powierzchnia JCWP – 0,57 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 5,20 km2 

 

Jednolite części wód podziemnych 

 

Kod UE - PLGW60007  

Dorzecze Odry 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

Stan chemiczny – dobry,  stan ilościowy – dobry 

Powierzchnia JCWPd – 2329,50 km2 

 

Kod UE - PLGW60008  

Dorzecze Odry 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

Stan chemiczny – dobry,  stan ilościowy – dobry 

Powierzchnia JCWPd – 2839,30 km2 

 

W Ińskim Parku Krajobrazowym najlepsze warunki do uprawiania turystyki wodnej oraz 

sportu i rekreacji posiadają największe jeziora Parku: Jezioro Ińsko, Krzemień, Wisola 

(Stubnica). Znajdują się tam kąpieliska i ośrodki letniskowe.  Poniżej wskazano akweny 

wykorzystywane do celów rekreacji i turystyki (Domian G. 2005. Materiały do planu ochrony 

Ińskiego Parku Krajobrazowego). 

Rekreacyjne wykorzystanie wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe, a zwłaszcza jeziora o dużej powierzchni są 
najatrakcyjniejszym walorem wypoczynkowym na analizowanym obszarze. Tam koncentruje 
się ruch i zagospodarowanie rekreacyjne. Stopień atrakcyjności i możliwości wykorzystania 
jezior o powierzchni powyżej 10 ha prezentuje poniższa tabela. 
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Atrakcyjność Wykorzystanie* 

Jezioro 
(wytłuszczony druk 

oznacza położenie w 
Parku) 

Położenie 
administracyjne 

Wielka – 
powierzchnia pow. 

100 ha, jeziora 
głębokie o czystej 

wodzie i dostępnych 
brzegach, zaplecze 

leśne 

Intensywne – wszelkie 
formy rekreacji o 

charakterze masowym i 
indywidualnym w oparciu o 

obiekty o wysokim 
(pełnym) standardzie, 

szczególnie przydatne do 
żeglarstwa 

- Ińsko – akwen 
główny 

- Krzemień 

- Wisola (Stubnica) 

- Woświn – część 
południowa i 

środkowa 

gm. Ińsko 

gm. Dobrzany 

gm. Ińsko 

gm. Węgorzyno 

Duża – o podobnej 
charakterystyce jak 
wyżej i powierzchni 

poniżej 100 ha 

O podobnej 
charakterystyce jak wyżej, 

mało przydatne dla 
żeglarstwa 

 

 

Projektowany rezerwat 
wodny – zakaz 

wykorzystywania 
rekreacyjnego 

- Okole (Okuny) 

- Sierakowo 

- Zajezierze 

- Ińsko – zatoki: 
Długa i Południowa 

- Długie 

 

gm. Ińsko 

gm. Suchań 

gm. Węgorzyno 

gm. Ińsko 

 

gm. Ińsko 

Średnia – 
występowanie 

elementu 
obniżającego 
atrakcyjność 

O podobnej 
charakterystyce jak wyżej 

- Dłusko 

- Linówko 

- Błotno 

- Chociwel (Starzyc) 

- Węgorzyno 

- Woświn – część 
północna 

gm. Węgorzyno 

gm. Ińsko 

gm. Dobrzany 

gm. Chociwel 

gm. Węgorzyno 

gm. Węgorzyno 

Mała – 
występowanie kilku 

elementów 
obniżających 
atrakcyjność 

Ekstensywne – niektóre 
formy rekreacji o 

charakterze indywidualnym 
w oparciu o proste (małe) 
urządzenia wypoczynkowe 

- Chojniczka 

- Dolice 

- Kamienny Most 

- Piesna 

- Storkowo 

- Wolnowo 

- Zamczysko 

- Kiełpino Duże 

- Mielno 

- Szadzkie 

gm. Ińsko 

gm. Dobrzany 

gm. Chociwel 

gm. Ińsko 

gm. Ińsko 

gm. Węgorzyno 

gm. Ińsko 

gm. Ińsko 

gm. Węgorzyno 

gm. Dobrzany 

* - wykorzystanie rekreacyjne jezior w granicach Parku powinno być oparte o ogólnodostępne plaże, pola 
namiotowe i przystanie wodne bez obiektów kubaturowych i noclegowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
wód. 
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Wybrane obiekty bazy noclegowej związane z rekreacyjnym wykorzystaniem wód 
powierzchniowych oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego (wytłuszczonym drukiem 
zaznaczone obiekty w Parku) 

 
W gminie Chociwel: 

1) Pałac nad Jeziorem w Chociwlu, 

2) nad jeziorem Woświn w Oświnie. 

 

W gminie Dobrzany: 

1) Pensjonat „Granit” w pobliżu jeziora Sierakowskiego – apartament i 12 pokoi, 

3) Ośrodek wypoczynkowy w Krzemieniu w gminie Dobrzany – około 120 miejsc 

noclegowych w domkach campingowych i około 50 miejsc na polu namiotowym, 

4) Gospodarstwo agroturystyczne „Motelik” w Lublinie, 

5) Gospodarstwo agroturystyczne w Dolicach (u Państwa Lipskich), szkoła przetrwania 

– 9 miejsc noclegowych, 

6) Gospodarstwo agroturystyczne „Bocianówka” (u Państwa Łabuń) nad jeziorem 

Sierakowskim – 12 miejsc noclegowych, 

7) Gospodarstwo agroturystyczne w Dobrzanach (u Państwa Skupin) – 3 miejsca 

noclegowe, 

8) Gospodarstwo agroturystyczne „Tergieniówka” w Ognicy (u Państwa Radożyckich) – 

10 miejsc noclegowych, 

9) Gospodarstwo agroturystyczne w Białej (u Państwa Gaczkowskich) – 4 miejsca 

noclegowe, 

10) Gospodarstwo agroturystyczne w Krzemieniu (u Państwa Miziołek) – 9 miejsc 

noclegowych, 

11) Gospodarstwo agroturystyczne w Krzemieniu (u Pani Janiny Chojnackiej) – 5 miejsc 

noclegowych, 

12) Pole namiotowe nad jeziorem Krzemień, 

13) Pole namiotowe nad jeziorem Błotno, 

14) Pole namiotowe nad jeziorem Dolice. 

 

W gminie Ińsko: 

1) Ośrodek Wypoczynkowy Krokus, Aleja Spacerowa 7, Ińsko, 

2) Hotel nad Brzegiem w Ińsku, 

3) Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Poczty Polskiej w Ińsku, 

4) Schronisko Szkolne w Ińsku, 

5) Pensjonat Morena, 

6) Przystanek Ińsko (domki), ul. Klonowica 18, Ińsko, 

7) Willa Woda Spa, ul. Orzechowa 1, Ińsko, 

8) Ośrodek wypoczynkowy Miejskich Zakładów Usług Sanitarnych ze Szczecina w Ińsku – 

około 140 osób, 



15 
 

9) Ośrodek Wypoczynkowy PRB „Maxbud” w Ińsku, 

10) Ośrodek Wypoczynkowy Promyk, Aleja Spacerowa 5, Ińsko, 

11) Dom Wczasowy NA LIPOWEJ 13, ul. Lipowa 13, Ińsko, 

12) Wolna Republika Ińska (pokoje), ul. Henryka Sienkiewicza 1, Ińsko, 

13) Zajazd „Srebrna Rybka” w Ińsku, 

14) Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wisola”, Ciemnik 70, 

15) Pokoje Gościnne THERAPEUTICA, Studnica 14, 

16) Gospodarstwo agroturystyczne w Okolu (u Państwa Cicheckich) – 6 miejsc 

noclegowych, 

17) Gospodarstwo Agroturystyczne, ul. Przybrzeżna 2, Ińsko, 

18) Gospodarstwo Agroturystyczne „Siedlisko Kosa”, Wierzchucice 4, 

19) Gospodarstwo Agroturystyczne FRAITAGS RANCZO, Waliszewo 3, 

20) Pole namiotowe przy ul. Orzechowej, Ińsko (własność prywatna), 

21) Pole namiotowe „Na cyplu” z wypożyczalnią sprzętu, ul. Spacerowa 1, Ińsko, 

22) Pole namiotowe nad jeziorem Okole,  

23) Pole namiotowe w Linówku (własność prywatna), 

24) Pole namiotowe w Ściennym (własność prywatna), 

25) Wypożyczalnia sprzętu wodnego ”Słoneczko”, ul. Spacerowa, Ińsko, 

26) 2 wypożyczalnie sprzętu wodnego przy Plaży Miejskiej w Ińsku, 

27) Wypożyczalnia Rowerów ZEFIREK, ul. Orzechowa 19, Ińsko, 

28) Ińskie Centrum Sportów Wodnych, ul. Armii Krajowej 14, Ińsko. 

 

W gminie Węgorzyno: 

1) Ośrodek kolonijno - wypoczynkowy „Woświn” w Cieszynie – w części hotelowej 15 

miejsc noclegowych a w domkach campingowych ponad 70 miejsc, 

2) Ośrodek wypoczynkowy „Wodna Dolina” w Przytoni, 

3) Ośrodek wypoczynkowy „Przytoń” w Przytoni, 

4) Ośrodek wypoczynkowy w Trzebawiu, 

5) Ośrodek wypoczynkowy w Węgorzynie, 

6) Gospodarstwo agroturystyczne w Sarnikierzu (u Pana Marka Lufta), 

7) Gospodarstwo agroturystyczne w Wiewiecku (u Państwa M. i M. Komsa), 

8) Pole namiotowe w Przytoni, 

9) Pole namiotowe w Sarnikierzu. 

 

W gminie Suchań: 

1) Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Sierakowskim w gminie Suchań – około 120 

miejsc noclegowych, 

2) Pole namiotowe nad jeziorem Sierakowskim. 

 

W gminie Dobra: 
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1) Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy Tucze nad jeziorem Woświn – 5 domków 

campingowych, 

2) Pole namiotowe nad jeziorem Woświn (Tucze). 

 

Większość miejsc noclegowych udostępniana jest jedynie w okresie letnim. 

Uzupełnieniem bazy turystyczno – wypoczynkowej jest prywatna zabudowa rekreacyjna 

koncentrująca się głównie w otoczeniu jezior i wykorzystywana z największym 

natężeniem w okresie od wiosny do jesieni. Jej największe skupiska występują w Parku w 

miejscowościach: Ińsko, Ścienne, Orzechy, Wierzchucice, Dłusko a w otulinie w 

miejscowościach Trzebawie, Cieszyno, Przytoń. 

 

 

4. Miejsca, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania 

sportu lub rekreacji 

Analizując potencjalne zagrożenia występujące na obszarach wodnych dla ich 

użytkowników w opracowaniu wskazano na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego aktualne 

kąpieliska, miejsca wykorzystywane do kąpieli (tj. miejsce służące miejscowym, turystom i 

wczasowiczom do rekreacji wodnej, zazwyczaj bez infrastruktury, w większości przypadków 

niestrzeżone), w tym miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (wydzielone i 

oznakowane fragmenty wód powierzchniowych niebędące kąpieliskiem) oraz miejsca 

uprawnia sportów wodnych i rekreacji (wędkarstwo, kajakarstwo, korzystanie ze sprzętu 

wodnego).  

Miejsca te wskazano na podstawie dostępnej literatury, informacji pozyskanych od 

lokalnych służb mundurowych, samorządów, ratowników WOPR, nadleśnictw,  obserwacji i 

wiedzy dotyczących działających w Parku ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw 

agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz  informacji własnych, identyfikując je 

jako potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu osób wykorzystujących wody jezior i rzek do 

pływania, kąpieli, uprawiania sportu lub rekreacji. 

Miejsca zidentyfikowane jako potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji 

1) Jezioro Ińsko 

 Plaża miejska w Ińsku Kąpielisko przy Alei Spacerowej (działka nr 372/2 oraz 373; 

53.447281, 15.559938) -  w sezonie letnim kąpielisko strzeżone z ratownikami, 

 Teren plaży znajdującej się przy ul. Młynarskiej w Ińsku (53.439011, 15.549987) – 

miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, 

 Pole namiotowe w miejscowości Ścienne (53.445893, 15.486023) – miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli; 

2) Jezioro Stubnica 
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 Plaża przy letnisku Wisola (53.421221, 15.562949) – miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli; 

3) Jezioro Starzyce, miejscowość Chociwel (53.460390, 15.339490) -  miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli; 

4) Jezioro Oświno, miejscowość Oświno (53.532873, 15.386139) -  miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli; 

5) Jezioro Kamienny Most, miejscowość Kamienny Most (53.464102, 15.386139) -  

miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli; 

6) Jezioro Okole – (53.23224, 15.29292) - miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli; 

7) Jezioro w Szadzko (53.201749, 15.241709) – miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli; 

8) Jezioro Krzemień 

 Plaża i kąpielisko z pomostem w Krzemieniu (53.369194, 15.526911) – 

niestrzeżony akwen wodny do kąpieli, teren oznakowany jest znakami zakazu i 

nakazu w zakresie korzystania z akwenu. W okresie sezonu letniego, teren objęty 

jest nadzorem w zakresie utrzymania urządzeń i utrzymaniu czystości – teren 

nadzorowany przez Policję, 

 Pole biwakowe na terenie leśnym (53.371297, 15.518473) – miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli; 

9) Jezioro Błotno 

 Pole namiotowe (53.192924, 15.293829) – miejsce okazjonalnie wykorzystywane 

do kąpieli; 

10) Jezioro Dolice 

 Pole namiotowe (53.213722, 15.292384) – miejsce okazjonalnie wykorzystywane 

do kąpieli; 

11) Jezioro Sierakowo 

 Pole biwakowe/plaża (53.312109, 15.456293) – miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli. 

 

Żadne z jezior ani cieków w Ińskim Parku Krajobrazowym nie widnieje na liście Głównego 

Inspektora Sanitarnego (Serwis Kąpieliskowy - Główny Inspektorat Sanitarny –  gis.gov.pl), 

jako kąpieliska badane przez Inspektorat. 

 

5. Identyfikacja zagrożeń na obszarach wodnych Ińskiego Parku 

Krajobrazowego 

Natężenie ruchu turystycznego oraz zagęszczenie osób przebywających na terenie 

Ińskiego Parku Krajobrazowego wynika z dogodnych warunków do uprawiania sportu i 

rekreacji w zakresie turystyki wodnej na terenie Parku. Podobnie, jak na większości takich 

obszarów największe natężenie ruchu turystycznego i zagęszczenie osób przebywających nad 

https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7
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wodami i korzystających ze sprzętów wodnych, kąpieli oraz innych form rekreacji czy 

sportów wodnych przypada na miesiące letnie, sezon urlopowy, wakacje, jak również 

pogodne dni wiosenne oraz jesienne. W miesiącach zimowych sporadycznie pojawiają się 

grupy morsujące. Stopień zagrożenia wzrasta wprost proporcjonalnie do intensywności 

użytkowania obszarów wodnych Parku. Zidentyfikowane zagrożenia dla rekreacji wodnej są 

powszechne i potencjalnie mogą występować nad każdym zbiornikiem wodnym/ciekiem, 

wykorzystywanym na takie potrzeby. 

 

 

 

Zidentyfikowane zagrożenia dla osób korzystających z kąpieli: 

 utonięcie, 

 zasłabnięcie, 

 skaleczenia, 

 urazy, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wstrząs termiczny, 

 skurcze, 

 wiry, 

 nieznana topografia i głębokość dna akwenu, 

 zimne prądy, 

 nagła zmiana warunków atmosferycznych i na wodzie. 

Zagrożenia te wynikają z: 
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 braku umiejętności pływania, 

 przeceniania swoich umiejętności pływackich, 

 przeceniania swoich sił i umiejętności, 

 pływania pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, 

 wchodzenia do wody pomimo przeciwskazań zdrowotnych, 

 skakania do nieznanej wody, 

 nieodpowiedniej zabawy, 

 kąpieli w miejscach zarośniętych roślinnością wodną, 

 kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

 podpływania do zakotwiczonych lub poruszających się jednostek pływających. 

Zidentyfikowane zagrożenia dla osób poruszających się obiektami pływającymi bądź 

unoszącymi się na wodzie: 

 utrata panowania nad jednostką, 

 kolizja z innymi jednostkami pływającymi, 

 kolizja z osobami pływającymi, 

 kolizja z osobami korzystającymi z kąpieli, 

 kolizja z brzegiem akwenu, 

 wypadnięcie za burtę/zsunięcie się z obiektu unoszącego się na wodzie, 

 zalanie wodą pokładu jednostki, 

 unieruchomienie przez roślinność wodną, 

 wpłynięcie na mieliznę, 

 pożar jednostki. 

Zagrożenie te wynikają z: 

 niedostatecznych umiejętności sterowania jednostką,  

 wykonywania ryzykownych manewrów,  

 niedostosowania obciążenia obiektów pływających do ich stanu technicznego oraz 

aktualnych warunków pogodowych, 

 słabej wiedzy na temat batymetrii akwenu,  

 występowania nieoznaczonych miejsc niebezpiecznych dla żeglugi – mielizn i 

przedmiotów zanurzonych, w tym wbitych w dno kołków służących do rozpinania 

sieci rybackich bądź cumowania łodzi wędkarskich,  

 złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania tej osoby pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających,  

 niekorzystnych warunków pogodowych (szkwałów, silnego falowania, wyładowań 

atmosferycznych),  

 braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności indywidualnych 

środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych, a w 

przypadku większych jednostek – także kół ratunkowych i gaśnic  
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Zidentyfikowane zagrożenia dla osób nurkujących z użyciem aparatów tlenowych: 

 utonięcie, 

 zasłabnięcie, 

 skaleczenia, 

 urazy, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wstrząs termiczny, 

 skurcze, 

 wiry, 

 zimne prądy, 

 nieznana topografia dna, 

 występowanie w wodzie obiektów zagrażających unieruchomieniu płetwonurka pod 

wodą, w szczególności zatopionych sieci rybackich, 

 brak odpowiedniej widoczności. 

Zagrożenia te wynikają z: 

 niewłaściwej obsługi sprzętu do nurkowania, 

 niedostatecznych kwalifikacji i praktyki nurkowej, 

 przeceniania swoich sił i umiejętności, 

 pływania pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, 

 wchodzenia do wody pomimo przeciwskazań zdrowotnych, 

 nurkowania w nieznanej wodzie, 

 nieodpowiedniej zabawy, 

 nurkowania w miejscach zarośniętych roślinnością wodną, 

 nurkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

 podpływania do zakotwiczonych lub poruszających się jednostek pływających, 

 nieprawidłowej oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania, w 

tym widoczności pod wodą, 

 przekraczania maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych 

kwalifikacji. 

Zidentyfikowane zagrożenia dla osób przebywających na lodzie: 

 wpadnięcie do wody wskutek poślizgu lub załamania lodu, 

 utonięcie, 

 zasłabnięcie, 

 skaleczenia, 

 urazy, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wstrząs termiczny, 

 skurcze, 
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 wiry, 

 zimne prądy. 

Zagrożenia te wynikają z: 

 braku wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne 

uprawianie wędkarstwa i sportów zimowych, 

 załamania się pokrywy lodowej pod ciężarem osoby wchodzącej na zbyt cienki lód, w 

szczególności w rejonach dopływu i odpływu wód powierzchniowych oraz obszarów 

źródliskowych, 

 załamania się pokrywy lodowej po wjeździe na lód, wbrew obowiązującym zakazom, 

samochodem, ciągnikiem lub quadem, 

 braku sprzętu asekuracyjnego umożliwiającego wyjście na lód,  

 nieodpowiedniej zabawy, 

 niewłaściwego dla warunków pogodowych ubrania, skutkującego wyziębieniem 

organizmu, możliwością powstawania odmrożeń lub zamarznięcia, zwłaszcza w 

sytuacji pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

 

6. Dostęp do służb oraz podmiotów uprawnionych i współpracujących w 

zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach 

przywodnych w Ińskim Parku Krajobrazowym 

Ustawa  z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych definiuje ratownictwo wodne jako prowadzenie działań 

ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy 

osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub 

zdrowia na obszarze wodnym. Zgodnie z ustawą ratownictwo wodne mogą wykonywać 

podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z 

systemem  Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Z informacji uzyskanych od lokalnych samorządów, służb mundurowych oraz 

podmiotów uprawnionych do zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych 

można stwierdzić, iż dostęp do służb ratowniczych na obszarach wodnych Ińskiego Parku 

Krajobrazowego jest odpowiedni.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku posiada wykwalifikowaną kadrę: 10 strażaków 

przeszkolonych w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego i na wodzie, 3 osoby 

przeszkolone na sternika motorowodnego, 6 osób z kwalifikowaną pierwszą pomocą 

przedmedyczną. Jednostka dysponuje łodzią hybrydową typu rib producent Brig 5,5m z 

silnikiem zaburtowym, kompletne sanie lodowe z wyposażeniem (kolce, pagaje, lina 60m 

na kołowrotku), 2 kombinezony wypornościowe. Ochotnicza Straż Pożarna w Węgorzynie 

jest również wyposażona w profesjonalny sprzęt (w tym m.in. łódź hybrydową, namiot 

kwatermistrzowski, wóz rozpoznawczy itp.) jak i ma w swoich szeregach przeszkolonych 
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ratowników do działań na akwenach wodnych zarówno w okresie letnim jak i zimowym. 

Kolejną jednostką, która deklaruje przygotowanie do akcji ratunkowych na wodzie jest 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach. 

Nadmienić należy, iż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 

wykonała szczegółowe opracowanie dotyczące akwenów znajdujących się w powiecie 

łobeskim. Zamieszczono w nim dokładną lokalizację danego akwenu, trasę dojazdu, opis 

danej trasy, z naniesionymi współrzędnymi geograficznymi w miejscach poddających 

wątpliwości o właściwym kierunku przemieszczania się. Dodatkowo w celu dokładniejszej 

lokalizacji, umieszczono mapy i fotografie: akwenów, dróg dojazdowych w stanie 

rzeczywistym. Naniesiono współrzędne geograficzne plaż, jako potencjalnych miejsc 

wodowania łodzi  lub innego sprzętu ratownictwa wodnego, w czasie interwencji 

jednostek. 

Teren Ińskiego Parku Krajobrazowego  to obszar działań ratowniczych Powiatowego 

Oddziału WOPR w Stargardzie. Należy zauważyć, iż w strefach kąpielisk jest również 

możliwa dodatkowa łączność ze służbami ratunkowymi za pomocą telefonów 

komórkowych GSM ratowników zabezpieczających powyższe kąpieliska wodne. 

 

7. Kontakty pomocne w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub 

życia osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, 

uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Ińskiego Parku 

Krajobrazowego 

 

112   nr alarmowy obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej 

997   policja 

998    straż pożarna 

999   pogotowie ratunkowe 

601 100 100 nr alarmowy WOPR 
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