WYKAZ KĄPIELISK
Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych:
Gmina Miejska Iława
Powiat: iławski
Województwo: warmińsko-mazurskie
Lp.
Informacje dotyczące kąpielisk
Kąpieliska
1
2
3
4
2807PKAP0002
2807PKAP0001
1 Kod kąpieliska
2

Nazwa kąpieliska

Kąpielisko Miejskie

3

Adres lub lokalizacja kąpieliska

Iława, ul. Chodkiewicza Iława, ul. Kajki

4

Rok

2019

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk

4a

Data
29 kwietnia 2019

wyznaczono

wyznaczono

Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 15 kwietnia 2020

Numer
VIII/84/19

Sezon kąpielowy:

22 czerwca – 31 sierpnia 22 czerwca – 31 sierpnia

Dużą liczbę kąpiących się określono na
…….. osób

500-800

500-800

Iławskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji
14-200 Iława
ul. Niepodległości 11B

Iławskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji
14-200 Iława
ul. Niepodległości 11B

Organizator:
4b

Kąpielisko Miejskie

Nazwa albo imię i nazwisko
Adres

KARTY KĄPIELISK
I. UL. CHODKIEWICZA
A. Informacje podstawowe
Lp.

Informacje podstawowe

1
2
1 Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko
Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której
2
znajduje się kąpielisko2)
Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony
wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne
3
geograficzne punktów określających obszar objęty
granicami3)
4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających
dziennie z kąpieli

Kąpielisko Miejskie Iława,
ul. Chodkiewicza
Kod kąpieliska1)
2807PKAP0002
3
Jezioro Jeziorak
PLLW20116
100 m;

N 53036’03.3” E 19033’12.7”
N 53036’04.1” E 19033’13.2”
N 53036’05.5” E 19033’08.1“
N 53036’04.6” E 19033’07.5“

500-800

5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska
Nazwa albo imię i nazwisko
6

Organizator
kąpieliska

Właściwy
państwowy
7 inspektor sanitarny
kontrolujący
kąpielisko

Infrastruktura
8 w obszarze
kąpieliska

Adres

10
11

12

Iławskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji
14-200 Iława, ul.
Niepodległości 11B

Dane kontaktowe (telefony, adres
896448533, faks 896491624
poczty elektronicznej, strona
e-mail: hala_sportowa@wp.pl
internetowa)
Powiatowa Stacja Sanitarno Nazwa
Epidemiologiczna w Iławie
ul. Sienkiewicza 10
Adres
tel. (89) 649-04-20
Dane kontaktowe (telefony, adres
fax. (89) 649-04-21
poczty elektronicznej, strona
e-mail:
internetowa)
psse_ilawa@visacom.pl
Toalety: damskie – 4,
Liczba toalet (damskie, męskie, dla męskie – wc – 2, pisuar – 2
dla niepełnosprawnych – 1
niepełnosprawnych)

damskie – 3
męskie – 3
Inne udogodnienia i środki podjęte obecność WOPR, pomosty,
gastronomia
w celu promowania kąpieli4)
Dostęp do wody przeznaczonej do
tak
spożycia
Wpływ infrastruktury na jakość
Brak5)
Istnieje5)
wody
kanalizacja,
zbiornik
płynnymi
Umowa
bezodpływoGospodarka
wy, brak5)
odpadami przy
kosze,
kąpielisku
pojemniki,
stałymi
Umowa
segregacja,
brak5)
Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa
Zgłoszenie wodnoprawne
organu wydającego)
Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)
17.12.2019
data
Aktualizacja
data
informacji
data
podstawowych
data
Liczba natrysków

9

22 czerwca – 31 sierpnia

Lp.
1
1

2

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)
Informacje o jakości wody
Rok
(dostarczone przez stacje sanitarno2018
2019
2020 2021
-epidemiologiczne)
2
3
4
5
6
bez
Ocena jakości wody przed sezonem
zastrzeżeń
Realizacja harmonogramu, w tym
zawieszenie i jego przyczyny
Liczba próbek mikrobiologicznych
pobranych/zakwestionowanych
Potwierdzone zanieczyszczenia
mikrobiologiczne
ogółem/krótkotrwałe
Obecność innych organizmów1)
(sinice, makroalgi, fitoplankton
morski) liczba przypadków i czas
Ocena trwania
sezonowa
Obecność materiałów smolistych
powstających wskutek rafinacji,
destylacji lub jakiejkolwiek
obróbki pizolitycznej w
szczególności pozostałości
podestylacyjnych, lub szkła,
tworzyw sztucznych, gumy oraz
innych odpadów1) liczba
przypadków i czas trwania
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej2)

3

Zalecenia
organów
inspekcji
sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli
(data, czas trwania, przyczyna)
Zakaz kąpieli w danym sezonie
(data, czas trwania, przyczyna)
Stały zakaz kąpieli (data,
przyczyna)
Inne istotne zalecenia i uwagi

Zestaw danych o jakości wody w
kąpielisku (liczba
3)
4 Klasyfikacja uwzględnionych próbek)
Wynik klasyfikacji wody w
kąpielisku4)

2022

...

7

8

II. UL. KAJKI
A. Informacje podstawowe
Informacje podstawowe

Lp.

1
2
1 Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko
Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której
2
znajduje się kąpielisko2)
Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony
wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne
3
geograficzne punktów określających obszar objęty
granicami3)
Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających
dziennie z kąpieli
5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

Kąpielisko Miejskie Iława,
ul. Kajki
Kod kąpieliska1)
2807PKAP0001
3
Jezioro Jeziorak
PLLW20116
90 m;

N 53036’17,9748” E 19033’31,3206”
N 53036’18,3816” E 19033’30,0943”
N 53036’19, 6548” E 19033’31, 62“
N 53036’19,5389” E 19033’32,6242“

4

500-800

6

20 czerwca – 31 sierpnia
Iławskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji
14-200 Iława, ul.
Niepodległości 11B

Nazwa albo imię i nazwisko
Organizator
kąpieliska

Właściwy
państwowy
7 inspektor sanitarny
kontrolujący
kąpielisko
Infrastruktura
8 w obszarze
kąpieliska

Gospodarka
9 odpadami przy
kąpielisku

Adres
Dane kontaktowe (telefony, adres
poczty elektronicznej, strona
internetowa)

896448533, faks 896491624
e-mail: hala_sportowa@wp.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Iławie
ul. Sienkiewicza 10
Adres
tel. (89) 649-04-20
Dane kontaktowe (telefony, adres
fax. (89) 649-04-21
poczty elektronicznej, strona
e-mail:
internetowa)
psse_ilawa@visacom.pl
Toalety: damskie – 4, męskie
Liczba toalet (damskie, męskie, dla
– 4,
niepełnosprawnych)
dla niepełnosprawnych – 1
damskie – 3; męskie – 3
Liczba natrysków
Inne udogodnienia i środki podjęte Obecność WOPR, pomosty,
plac zabaw, gastronomia
w celu promowania kąpieli4)
Dostęp do wody przeznaczonej do
tak
spożycia
Wpływ infrastruktury na jakość
Brak5)
Istnieje5)
wody
kanalizacja,
zbiornik
płynnymi
Umowa
bezodpływowy, brak5)
Nazwa

stałymi

10

Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa
organu wydającego)

11 Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)
data
Aktualizacja
data
12 informacji
data
podstawowych
data

Lp.
1
1

2

Umowa

Starosta Iławski.
OŚR.6341.40.2014
z dnia 14.08.2014

17.12.2019

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)
Informacje o jakości wody
Rok
(dostarczone przez stacje sanitarno2018
2019
2020 2021 2022
-epidemiologiczne)
2
3
4
5
6
7
bez
Ocena jakości wody przed sezonem
zastrzeżeń
Realizacja harmonogramu, w tym
zawieszenie i jego przyczyny
Liczba próbek mikrobiologicznych
pobranych/zakwestionowanych
Potwierdzone zanieczyszczenia
mikrobiologiczne
ogółem/krótkotrwałe
Obecność innych organizmów1)
(sinice, makroalgi, fitoplankton
morski) liczba przypadków i czas
Ocena trwania
sezonowa
Obecność materiałów smolistych
powstających wskutek rafinacji,
destylacji lub jakiejkolwiek
obróbki pizolitycznej w
szczególności pozostałości
podestylacyjnych, lub szkła,
tworzyw sztucznych, gumy oraz
innych odpadów1) liczba
przypadków i czas trwania
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej2)

3

kosze,
pojemniki,
segregacja,
brak5)

Zalecenia
organów
inspekcji
sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli
(data, czas trwania, przyczyna)
Zakaz kąpieli w danym sezonie
(data, czas trwania, przyczyna)

...
8

Stały zakaz kąpieli (data,
przyczyna)
Inne istotne zalecenia i uwagi
Zestaw danych o jakości wody w
kąpielisku (liczba
3)
4 Klasyfikacja uwzględnionych próbek)
Wynik klasyfikacji wody w
kąpielisku4)

