EWIDENCJI KĄPIELISK GMINY WODZISŁAW ŚLĄSKI
Tabela I. Wykaz kąpielisk
Nazwa województwa, powiatu i gminy: śląskie, wodzisławski, Wodzisław Śląski
1

Krajowy kod
kąpieliska1)

2415PKAP0004

2

Identyfikator
kąpieliska
NUMID1)

3

Nazwa
kąpieliska2)

PL22715041240 Kąpielisko
00016
„Balaton”

4

5

Adres
kąpieliska2)

ul. Bracka,
parcela 145/35,
44-300
Wodzisław
Śląski

Rok3)

6

7

Status kąpieliska w
Uchwała o
poprzednim
określeniu wykazu
sezonie
kąpielisk5)
kąpielowym4)

8

Sezon
kąpielowy6)

2018

Nowe
kąpielisko

Wyznaczono
24.06. - 03.09.
Uchwała nr
XLII/426/18
Rady Miejskiej
Wodzisławia
Ślaskiego z dnia
25 kwietnia 2018
r.

2019

Czynne

Nie wyznaczono

2020

Nieczynne

19.06 – 30.08.

2021

Czynne

Wyznaczono
Uchwała nr
XX/156/20 Rady
Miejskiej
Wodzisławia
Śląskiego z dnia
25 marca 2020 r.
Wyznaczono
Uchwała nr
XXXII/286/21
Rady Miejskiej
Wodzisławia
Śląskiego z dnia
31 marca 2021 r.

2022

Czynne

Wyznaczono

11.06. - 04.09.

12.06.- 05.09.

9

Informacje zawarte
w wykazie
kąpielisk7)

https://
eurzad.finn.pl/
gmwodzislawsl/
server/
pobierz_rejestr
y_zalacznik/
653568
https://
bip.gmwodzislaw
sl.finn.pl/res/
serwisy/pliki/
23591966?
version=1.0
https://
eurzad.finn.pl/
gmwodzislawsl/
server/
pobierz_rejestry
_zalacznik/
784031

Uchwała nr
XLIV/436/22
Rady Miejskiej
Wodzisławia
Śląskiego z dnia
27 kwietnia 2022
r.

Dnia 29.08.22 r.
kąpielisko na
terenie ośrodka
zakończyło swoją
działalność ze
względu na
przekazanie placu
budowy w związku
z inwestycją
„Zagospodarowanie
terenu Ośrodka
Rekreacyjnego
Balaton w
Wodzisławiu
Śląskim”

https://
eurzad.finn.pl/
gmwodzislawsl/
server/
pobierz_rejestry
_zalacznik/
859606

_________________________________________________
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Dane własne organizatora kąpieliska.
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.
Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.
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.
Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
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.

