
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI 

ORAZ WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI 

 

WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI 

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 roku 
 

Nazwa województwa, powiatu i gminy: woj. warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, gmina Giżycko 
Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli 
Informacje o jakości wody1 Aktualizacja 

informacji2 
Miejsce 

okazjonalnie 

wykorzystywane 

do kąpieli3 

Uchwała4 Sezon 

kąpielowy5 
Informac

je 

zawarte 

w uchwale6 

Właściwy 

państwowy 

inspektor 

sanitarny7 

Ocena bieżąca jakości wody Zakaz kąpieli i zalecenia 

właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego 
Data 

badania 
Wynik oceny8 Przyczyna 

wydania oceny 

stwierdzającej 

nieprzydatność 

wody do 

kąpieli 

Zakaz 

kąpieli9 
Zalecenia 

właściwego 

państwowego 

inspektora 

sanitarnego 

„Silesia 

Dzieciom”, Doba, 

11-500 Giżycko 

jez. Dobskie na 

wys. działki nr 

13/9 i 486, obręb 

Kamionki 

Uchwała Nr 

IX/89/2019 

Rady Gminy 

Giżycko 

z dnia 29 

maja 2019 

r. - 

12.07.2019 

/10.08.2019 

https://bip

.ugg.pl/org

any/1455/

dokument

y/8169/wi

adomosc/4

73656/uch

wala_nr_ix

PPIS w 

Giżycku, 

Suwalska 3, 

11-500 

Giżycko, tel. 

87 428 54 

98, 

psse.gizycko

26.06.20

19 

 

22.07.20

19 

Woda przydatna do 

kąpieli 

 

Woda przydatna do 

kąpieli 

                  11.07.19 - Ocena 

bieżąca jakości 

wody 

02.08.19 - Ocena 

bieżąca jakości 

wody 

 
1 Dostarczane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 
2 Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja. 
3 Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 
4 Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli należy 

wpisać „wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać 

datę i numer uchwały. 
5 Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego. 
6 Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 1 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. 
7 Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego 

miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. 
8 Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli. 
9 Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny. 



wyznaczono 892019_ra

dy_gminy_

gizycko_z_

dnia_29_m

aja_2019_r

__w_ 

@sanepid.ol

sztyn.pl; 

https://psse

gizycko.bip.v

isacom.pl/ 

„Baza Harcerska 

Hufca ZHP w 

Bielsku 

Podlaskim”, 
Rydzewo, ul. 

Mazurska 20, 11-

513 Miłki  

Uchwała Nr 

IX/90/2019 

Rady Gminy 

Giżycko z 

dnia 29 

maja 2019 - 

Wyznaczon

o 

03.07.-

12.07.2019 r., 

17.07. - 

26.07.2019 r., 

03.08.-

12.08.2019 r. 

https://bip

.ugg.pl/org

any/1455/

dokument

y/8169/wi

adomosc/4

73667/uch

wala_nr_ix

902019_ra

dy_gminy_

gizycko_z_

dnia_29_m

aja_2019_r

__w_ 

PPIS w 

Giżycku, 

Suwalska 3, 

11-500 

Giżycko, tel. 

87 428 54 

98, 

psse.gizycko

@sanepid.ol

sztyn.pl; 

https://psse

gizycko.bip.v

isacom.pl/ 

24.06.20

19 

 

 

24.07.20

19 

 

 

Woda przydatna do 

kąpieli 

 

 

Woda przydatna do 

kąpieli 

                  11.07.19 - Ocena 

bieżąca jakości 

wody 

 

02.08.19 - Ocena 

bieżąca jakości 

wody 

„Ośrodek 

Szkolenia 

Fizycznego – 

Szkolenia 

Wodnego”, 

Pierkunowo, 11-

500 Giżycko, jez. 

Kisajno przy 

działce nr geod. 

168/12, obręb 

Antonowo 

Uchwała Nr 

X/90/2019 

Rady Gminy 

Giżycko z 

dnia 26 

czerwca 

2019 - 

Wyznaczon

o 

od 29.06.2019 r. 

do 30.06.2019 

r., od 

06.07.2019 r. do 

14.07.2019 r., 

od 20.07.2019 r. 

do 21.07.2019 

r., od 

27.07.2019 r. do 

28.07.2019 r., 

od 03.08.2019 r. 

do 04.08.2019 

r., od 

10.08.2019 r. do 

11.08.2019 r., 

od 17.08.2019 r. 

do 18.08.2019 

r., od 

24.08.2019 r. do 

https://bip

.ugg.pl/org

any/1455/

dokument

y/8169/wi

adomosc/4

77930/uch

wala_nr_x

1032019_r

ady_gminy

_gizycko_z

_dnia_26_

czerwca_2

019_r_ 

PPIS w 

Giżycku, 

Suwalska 3, 

11-500 

Giżycko, tel. 

87 428 54 

98, 

psse.gizycko

@sanepid.ol

sztyn.pl; 

https://psse

gizycko.bip.v

isacom.pl/ 

07.08.20

19 

Woda przydatna do 

kąpieli 

                  19.08.19 - Ocena 

bieżąca jakości 

wody 



25.08.2019 r., 

31.08.2019 r. 

                                                                  

                                                                  

 


