
KĄPIELISKO „KRYSPINÓW” 

WODA PRZYDATNA DO KĄPIELI 

Zalew Na Piaskach tzw. Zalew Kryspinów jest wyrobiskiem po eksploatacji złoża piasku i żwiru 

„Kryspinów I ” zlokalizowanym w odległości około 10 km na zachód od centrum Krakowa i 3 km 

od granicy administracyjnej. Jest on pozostałością po wieloletniej eksploatacji kruszywa do celów 

budowlanych. Pierwotnie powierzchnia była gruntami rolnymi. W wyniku prowadzonej 

eksploatacji powstał zbiornik wodny. Tereny po zakończeniu eksploatacji w 1988 zostały 

przekazane Gminie Liszki.  

Kąpielisko jest wydzielonym bojami obszarem zbiornika wodnego o wymiarach 100x30 m z 

przyległą plażą piaszczystą, zlokalizowane w południowo-wschodniej części Zalewu. Kąpielisko 

czynne jest w godzinach od 10 do 18 w miesiącach lipiec-sierpień. Maksymalna liczba 

korzystających z kąpieliska do 500 osób. Poziom zwierciadła wody w zbiorniku ma powiązanie z 

poziomem wód podziemnych i ulega nieznacznym wahaniom rzędu kilkunastu centymetrów. 

Zwierciadło kształtuje się na poziomie 212m npm. Głębokość wody na terenie kąpieliska wynosi 

od 0,9 do 1,6 w strefie dla umiejących pływać i do około 0,8m  w strefie dla nieumiejących 

pływać. 

REGULAMIN KĄPIELISKA „KRYSPINÓW” 

1. Kąpielisko, jest wyznaczonym obszarem wodnym zarządzanym przez Likom Sp. z o.o. adres 

32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 36, tel.: 514 809 007, reprezentowanym przez kierownika 

urzędującego w biurze znajdującym się w Liszki ul. Mały Rynek 36.  

2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 25 czerwca do 28 sierpnia w godzinach 10.00-18.00. 

3. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników wodnych w godzinach 10.00-18.00,  

co potwierdza stosowne oznakowanie zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych. 

4. Brak w/w oznakowania lub oznakowanie „Zakaz kąpieli” oznacza, że dane miejsce nie jest 

strzeżone i obowiązuje zakaz kąpieli. 

5. Osoby przebywające na terenie centrum zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa 

niniejszego regulaminu ,a w szczególności Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

„o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”. 

6. Rodzaje flag sygnalizacyjnych: 

• flaga koloru białego - kąpiel dozwolona 

• flaga koloru czerwonego  - kąpiel niedozwolona 

• brak flagi    - brak dyżuru ratowników wodnych 

7. Ustala się sygnały alarmowe: 

• trzykrotny długotrwały gwizdek - natychmiast wyjść z wody, akcja ratunkowa 

• sygnał przerywany gwizdkiem  - UWAGA ! 

8. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby aktualnie przebywające w ośrodku. 

9. Dzieci w wieku  do lat  15 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie 

pod opieką osób pełnoletnich. 

10. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, 

podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska. 

11. Za przedmioty wartościowe pozostawione na kąpielisku, ratownik ani ośrodek nie ponoszą 

odpowiedzialności. 



12. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie przyległym do kąpieliska o ile ratownik nie 

wnosi zastrzeżeń (np. ograniczona widoczność). 

13. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację,  

a  w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub poinformowanie odpowiednich służb, 

14. Ratownikami wodnymi  są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem „Ratownik” 

lub „Ratownik Wodny”. 

15. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników 

wodnych. 

16. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

• przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami czerwonymi, jeżeli nie umieją pływać, 

• wchodzić do wody gdy wywieszona jest flaga czerwona, 

• niszczyć urządzeń i sprzętu Kąpieliska, 

• zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: 

• zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody, 

• skakać do wody, 

• leżakować i biegać po pomostach, 

• zaśmiecać i brudzić terenu Kąpieliska. 

• przebywać bezpośrednio przed stanowiskiem ratowników utrudniając obserwację. 

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu ośrodka, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w 

sprawach o wykroczenia. 

18. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska (sprzęt do 

ratownictwa wodnego) ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.  

W szczególności chodzi o boje, pławy oraz liny służące do wyznaczenia stref na kąpielisku.  

19. Zabrania się korzystania ze sprzętu do ratownictwa wodnego osobom do tego 

nieupoważnionym. 

20. ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA WIEŻĘ RATOWNICZĄ OSOBOM INNYM NIŻ  

pracownicy wskazani przez Zarządcę. 

21. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Kąpieliska. 

 

Organem właściwym odpowiedzialny za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk i 

udzieleniu informacji społeczeństwu jest: Urząd Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, 

tel. 12 280 62 34, www.liszki.pl, ug@liszki.pl.   

Organizatorem Kąpieliska Kryspinów jest Likom Sp. z o.o., ul. Mały Rynek 36, 32-060 Liszki. 

www.zalewkryspinow.pl, kontakt@zalewkryspinow.pl, tel. 514 809 007. 

Nadzór nad Kąpieliskiem „Kryspinów” prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

31-752 Kraków, Makuszyńskiego 9, www.pssekrakow.pl, psse@pssekrakow.pl, tel. 12 644 91 33. 

Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Serwis Kąpieliskowy www.sk.gis.gov.pl.  
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