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Szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk 

I. Wykaz kąpielisk  
  

                              Nazwa województwa, powiatu i gminy: Województwo kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski, Miasto i Gmina Skępe 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Krajowy kod 

kąpieliska 1) 

 

Identyfikator 

kąpieliska NUMID1) 

 

Nazwa 

kąpieliska2) 

 

Adres kąpieliska2) 

 

Rok3) 

Status kąpieliska 

w poprzednim 

sezonie 

kąpielowym4) 

Uchwała  

o określeniu 

wykazu kąpielisk5) 

 

Sezon 

kąpielowy6) 

 

Informacje zawarte  

w wykazie kąpielisk7) 

 

 

0408PKAT0001 

 

 

 

PL6120807404000005 

 

Kąpielisko 

Miejskie 

 

 

Skępe,  

ul. Plażowa 2  

dz. nr. 1528/1  

 arkusz mapy nr 8 

Miasto i Gmina 

Skępe 

 

2020 

 

nowe 

kąpielisko 

wyznaczono  

Uchwała  

nr  XX/129/2020 

Rady Miejskiej  

w Skępem z dnia 

19 maja 2020 r. 

 

01/07- 

31/08 

Link do dokumentu: 

http://bip.skepe.pl/?a=4325 

 

     

2021 

 

czynne 

kąpielisko 

wyznaczono  

Uchwała  

nr  XXX/210/2021 

Rady Miejskiej  

w Skępem z dnia  

8 czerwca 2021 r. 

 

01/07- 

31/08 

Link do dokumentu: 

http://bip.skepe.pl/?a=4682 

 

 

 

 

        

 

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 należ 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 nr uchwały. 

6) Datę należ 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310). Zamiast wprowadzania tych informacji można 

dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu. 

mailto:sekretariat@skepe.pl
http://www.skepe.pl/
http://bip.skepe.pl/?a=4325
http://bip.skepe.pl/?a=4682


II. Karta kąpieliska 

Krajowy kod kąpieliska: 0408PKAT0001             Nazwa i adres kąpieliska: sieć hydrograficzna – Jezioro Skępskie Wielkie 

                                                                                                                          Miasto i Gmina Skępe 

                                                                                                                          obręb Skępe ark. mapy nr 8, dz. nr 1528/1 –  wody 

                                                                                                                                                                            dz.  nr 223/4  –  tereny usług sportu, turystyki i rekreacji 
 

 

 

Lp. 

 

 

Rok 

 

 

 

Właściwy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny1) 

 
 

 

Ocena bieżąca jakości wody 

 

 

Ocena 

sezonowa 

jakości wody2) 

 

 

Klasyfikacja3) 

Zakaz kąpieli i zalecenia 

Właściwego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego 

 

 

Aktualizacja 

informacji  

Data badania 

wody 

 

Wynik oceny5) 

Przyczyny 

wydania oceny 

stwierdzającej 

nieprzydatność 

wody do kąpieli 

Zakaz kąpieli 

w danym 

sezonie 

kąpielowym6) 

Zalecenia 

właściwego 

Powiatowego 

Inspektora 

Sanitarnego 

 

1 

 

2021 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny  

ul. Piłsudskiego 18/20 

87-600 Lipno 

tel.: 54 287 32 24 

e-mail: 

psse.lipno@pis.gov.pl 

 

 

22.06.2021 r. 

 

Protokół Nr 

142/N.HK/2021 

woda 

przydatna  

do kąpieli  

………...… 

wynik badania 

wody z dnia 

28.06.2021 r. 

 

 

nie dotyczy 

 

po sezonie 

kąpielowym 

2020 r. z dnia 

23.12.2020 r. 

Link do 

dokumentu: 

N.HK-5224-2-

Z/01/7/6464/20 

 

 

nie dotyczy 

 

 

nie dotyczy 

 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego inspektora 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310) – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała. 

4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja. 

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

6) Wskazania daty, czasu trwania, przyczyny. 

mailto:psse.lipno@pis.gov.pl

