
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2476) 

Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK 

 

I. Wykaz kąpielisk 

 
Nazwa województwa, powiatu i gminy: wielkopolskie, gnieźnieński, MIASTO GNIEZNO 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Krajowy kod 

kąpieliska1) 

Identyfikator 

kąpieliska 

NUMID 1) 

Nazwa 

kąpieliska 
2) 

Adres 

kąpieliska 
2) 

Rok3) Status 

kąpieliska w 

poprzednim 

sezonie 

kapielowym4) 

Uchwała o 

określeniu 

wykazu 

kąpielisk 5) 

Sezon 

kąpielowy 
6) 

Informacje zawarte w 

wykazie kąpielisk7) 

WINIARY 

3003KAP0001 

PL 

4120301130000073 

WINIARY GNIEZNO 

JEZ. 

WINIARY 

2020 CZYNNE 

KĄPIELISKO 

WYZNACZONO 

Uchwała Nr 

XIX/273/2020 

Rady Miasta 

Gniezna z dn. 

05.05.2020r. 

27/06-

31/08 

Kąpielisko Winiary 

zlokalizowane na 

Jeziorze Winiary w 

Gnieźnie, w Parku XXV 

– lecia.  

Sezon kąpielowy 

określono na okres od 

27 czerwca do 31 

sierpnia 2020r.   
 

        

_________________________________________________ 

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. 

 



 

 

II. Karta kąpieliska 

Krajowy kod kąpieliska: WINIARY 3003KAP0001 Nazwa i adres kąpieliska: WINIARY – Gniezno, Jezioro Winiary 

Lp. Rok Właściwy 

państwowy 

inspektor 

sanitarny1) 

Ocena bieżąca jakości wody Ocena 

sezonowa 

jakości 

wody2) 

Klasyfikacja3) Zakaz kąpieli i zalecenia 

właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego 

Aktualizacja 

informacji4) 

Data 

badania 

Wynik 

oceny 
5) 

Przyczyna 

wydania 

oceny 

stwierdzającej 

nieprzydatność 

wody do 

kąpieli 

Zakaz kąpieli 

w danym 

sezonie 

kąpielowym6) 

Zalecenia 

właściwego 

państwowego 

inspektora 

sanitarnego  

 

1.  2020 PAŃSTWOWY 

POWIATOWY 

INSPEKTOR 

SANITARNY 

62-200 GNIEZNO  

UL. ŚW. 

WAWRZYŃCA 18 

TEL. 61 426 22 42 

e-mail: 

sekretariat@psse-

gniezno.pl 

www.psse-

gniezno.pl 

 

        

 

 

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego 

kąpielisko. 

2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu. 

3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała. 

4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja. 

5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli. 

6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny. 

 


