
Ewidencja kąpielisk na terenie Gminy Staszów

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: świętokrzyskie, staszowski, Staszów

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Krajowy kod
kąpieliska1)

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)

2612PKAP0001
PL330120742

6000005

Ośrodek
Wypoczynkowy

„WILGA” w
Golejowie

ul. 11-go
Listopada 201,

28-200 Staszów 

2019 Nowe kąpielisko

Uchwała nr
IX/79/2019 Rady

Miejskiej w
Staszowie z dnia
14 maja 2019 r 

01.06.2019-
30.09.2019

https://
www.bip.staszow.pl/
pliki/2019/uchwaly/
IX/Uchwa%C5%82a

%20Nr
%20IX_79_2019%20z

%20dnia
%2014_05_2019%20rok

u.zipx.pdf

2020 Czynne

Uchwała nr
XXIII/246/2020

Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 9
kwietnia 2020 r. 

01.06.2020-
30.09.2020

https://
www.bip.staszow.pl/
pliki/2020/uchwaly/

XXIII/Uchwa%C5%82a
%20Nr

%20XXIII_246_2020%2
0z%20dnia

%209_04_2020%20roku.
zipx.pdf

https://www.bip.staszow.pl/pliki/2019/uchwaly/IX/Uchwa%C5%82a%20Nr%20IX_79_2019%20z%20dnia%2014_05_2019%20roku.zipx.pdf
https://www.bip.staszow.pl/pliki/2019/uchwaly/IX/Uchwa%C5%82a%20Nr%20IX_79_2019%20z%20dnia%2014_05_2019%20roku.zipx.pdf
https://www.bip.staszow.pl/pliki/2019/uchwaly/IX/Uchwa%C5%82a%20Nr%20IX_79_2019%20z%20dnia%2014_05_2019%20roku.zipx.pdf


2021 Czynne

Uchwała nr
XLI/355/2021

Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia

28 kwietnia 2021 r.

01.06.2021-
30.09.2021

https://
www.bip.staszow.pl/
pliki/2021/uchwaly/

XLI/Uchwa%C5%82a
%20Nr

%20XLI_355_2021%20z
%20dnia

%2028%20kwietnia
%202021%20roku.pdf

2022 Czynne

Uchwała nr
LXVII/553/2022
Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia

28 kwietnia 2022 r.

25.06.2022-
31.08.2022

r.

https://
www.bip.staszow.pl/
pliki/2021/uchwaly/

XLI/Uchwa%C5%82a
%20Nr

%20XLI_355_2021%20z
%20dnia

%2028%20kwietnia
%202021%20roku.pdf

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.


