Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (j.t. Dz. U. 2018 poz. 2268) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz
sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2476) Burmistrz Miasta Złotowa
prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów.

I. Wykaz kąpielisk
Nazwa województwa, powiatu, gminy: Województwo Wielkopolskie, Powiat Złotowski, Gmina Miasto Złotów
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Krajowy kod
kąpieliska1

Identyfikator
kąpieliska NUMID1

Nazwa kąpieliska2

Adres kąpieliska2

Rok3

Status kąpieliska
Uchwała o
w poprzednim
określeniu
Sezon kąpielowy6
sezonie
5
wykazu
kąpielisk
kąpielowym4

Informacje
zawarte w
wykazie
kąpielisk7

2018

Nowe kąpielisko

Wyznaczono
UCHWAŁA NR
XXXIX.282.2018
z dnia 25.04.2018r.

23/06 - 31/08

LINK

Czynne

Wyznaczono
UCHWAŁA NR
V.44.2019 z dnia
27.03.2019r.

22/06 - 31/08

LINK

Nowe kąpielisko

Wyznaczono
UCHWAŁA NR
XXXIX.282.2018
z dnia 25.04.2018r.

23/06 - 31/08

LINK

Czynne

Wyznaczono
UCHWAŁA NR
V.44.2019 z dnia
27.03.2019r.

22/06 - 31/08

LINK

3031PKAP0377

PL4113101130000057

Kąpielisko miejskie
w Złotowie
przy ul. Jeziornej

ul. Jeziorna, 77-400
Złotów
2019

2018
3031PKAP0372

PL4113101130000083

Kąpielisko miejskie
w Złotowie
przy ul. Wioślarskiej

6

ul. Wioślarska, 77400 Złotów
2019

7

8
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1

Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2

Dane własne organizatora kąpieliska

3

Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6-9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność
zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

4

Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.

5

W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać “wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub “nie wyznaczono”, jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać
datę i numer uchwały.

6

Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

7

Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

