
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

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

Załącznik nr 1

Krajowy kod 

kąpieliska 1)

Identyfikator 

kąpieliska NUMID 

1)

Nazwa kąpieliska 2)
Adres 

kąpieliska 2)
Rok 3)

Status kąpieliska 

w poprzednim 

sezonie 

kąpielowym 4 )

Uchwała o określeniu 

wykazu kąpielisk 5)

Sezon 

kąpielowy 

6)

Informacje zawarte w wykazie kąpielisk 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ORiSW w Kaniowie
ORiSW w Kaniowie - potoczna 

nazwa Żwirownia Kaniów
43-512 Kaniów ul. 

Malinowa 6
2019 kąpielisko czynne

Uchwała Rady Gminy 
Bestwina nr VII/53/2019 z 

dnia 20 maja 2019r.

15 czerwca - 15 

września 2019

Kąpielisko zlokalizowane jest na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie przy ul. Malinowej 6 na części większego

akwenu wodnego powyrobiskowego po byłej kopalni żwiru. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Bestwina Referat Sportu i

Promocji. Kąpielisko jest o głębokości do ok 2,5m i jest ograniczone pomostami pływającymi z wydzielonymi strefami do kąpieli dla

dzieci i dorosłych. Kąpielisko posiada plażę piaszczystą o długości linii brzegowej ok. 70m. Kąpielisko w sezonie kąpielowym

przypadającym w miesiącach czerwiec – wrzesień jest strzeżone przez uprawnionych ratowników wodnych i posiada zaplecze

ambulatoryjne. Na terenie obiektu znajdują się również obiekty : sanitarno – gastronomiczne oraz niezbędna infrastruktura sportowo

– rekreacyjna w tym : plac zabaw, siłownia zewnętrzna, dwa boiska do siatkówki plażowej, dwa boiska do uprawiania dyscypliny

sportowej kajak – polo, widownia na ok 200 miejsc siedzących, pole namiotowe, część komunikacja, zieleń. Wejście na obiekt w

sezonie kąpielowym jest odpłatne.    

1 ORiSW w Kaniowie
ORiSW w Kaniowie - potoczna 

nazwa Żwirownia Kaniów
43-512 Kaniów ul. 

Malinowa 6
2020 kąpielisko czynne

Uchwała Rady Gminy 
Bestwina nr XIX/141/2020 z 

dnia 18 maja 2020r.

11 czerwca - 13 

września 2020

Kąpielisko zlokalizowane jest na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie przy ul. Malinowej 6 na części większego

akwenu wodnego powyrobiskowego po byłej kopalni żwiru. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Bestwina Referat Sportu i

Promocji. Kąpielisko jest o głębokości do ok 2,5m i jest ograniczone pomostami pływającymi z wydzielonymi strefami do kąpieli dla

dzieci i dorosłych. Kąpielisko posiada plażę piaszczystą o długości linii brzegowej ok. 70m. Kąpielisko w sezonie kąpielowym

przypadającym w miesiącach czerwiec – wrzesień jest strzeżone przez uprawnionych ratowników wodnych i posiada zaplecze

ambulatoryjne. Na terenie obiektu znajdują się również obiekty : sanitarno – gastronomiczne oraz niezbędna infrastruktura sportowo

– rekreacyjna w tym : plac zabaw, siłownia zewnętrzna, dwa boiska do siatkówki plażowej, dwa boiska do uprawiania dyscypliny

sportowej kajak – polo, widownia na ok 200 miejsc siedzących, pole namiotowe, część komunikacja, zieleń. Wejście na obiekt w

sezonie kąpielowym jest odpłatne.    

1 ORiSW w Kaniowie
ORiSW w Kaniowie - potoczna 

nazwa Żwirownia Kaniów
43-512 Kaniów ul. 

Malinowa 6
2021 kąpielisko czynne

Uchwała Rady Gminy 
Bestwina nr XXX/219/2021 z 

dnia 29 marca 2021r.

12 czerwca - 05 

września 2021

Kąpielisko zlokalizowane jest na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie przy ul. Malinowej 6 na części większego

akwenu wodnego powyrobiskowego po byłej kopalni żwiru. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Bestwina Referat Sportu i

Promocji. Kąpielisko jest o głębokości do ok 2,5m i jest ograniczone pomostami pływającymi z wydzielonymi strefami do kąpieli dla

dzieci i dorosłych. Kąpielisko posiada plażę piaszczystą o długości linii brzegowej ok. 70m. Kąpielisko w sezonie kąpielowym

przypadającym w miesiącach czerwiec – wrzesień jest strzeżone przez uprawnionych ratowników wodnych i posiada zaplecze

ambulatoryjne. Na terenie obiektu znajdują się również obiekty : sanitarno – gastronomiczne oraz niezbędna infrastruktura sportowo

– rekreacyjna w tym : plac zabaw, siłownia zewnętrzna, dwa boiska do siatkówki plażowej, dwa boiska do uprawiania dyscypliny

sportowej kajak – polo, widownia na ok 200 miejsc siedzących, pole namiotowe, część komunikacja, zieleń. Wejście na obiekt w

sezonie kąpielowym jest odpłatne.    

_________________________________________________

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

Nazwa województwa, powiatu i gminy : śląskie; bielski Gmina Bestwina

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KAPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK

I. WYKAZ KĄPIELISK


