ZARZĄDZENIE NR 41812019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK
z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwaly

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie

Miasta I Gminy Serock oraz określenia sezonu kąpielowego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz art. 37 ust 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze
zm.) zarządzam co następuje
§1
Podaje się do pubrrcznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2019 r. na terenie
Miasta i Gminy Serock, stanowi~y zalącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi przez wywiesZenie projektu uchwały, o którym mowa w §1, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Samek przy ul. Rynek 21 oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Semek.
§3

Określa się tennin składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały w terminie 21 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości niniejszego Zarządzenia.

§4
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu UChwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miasta iGminy Serock,
pak. Nr 54 lub wysiać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05-140 Serock.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Sarock.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zalącznik do Zarządzenia Nr 4/B12019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
zdnia 14 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr .•.••.• J......./2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia ..........•.•...•... 2019 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta iGminy Serock oraz sezonu kąpielowego

w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Oz, U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1.
Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku:
1)

Kąpielisko "PlAŻA MIEJSKA w SEROCKU" na akwenie wodnym Jeziora Zegrzyńskiego
w km 39+221 rzeki Narew; współrzędne geograficzne: N 52°30'56,8" E 21°04'38,5
11

•

§2,

Określa się w roku 2019 sezon kąpielowy w okresie od 22 czerwca 2019 r. do 1 września 2019 r.
§3.
1.

Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, z siedzibą przy ulicy
Pułtuskiej 47.

2.

Szczegółowe granice kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku.
§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Oz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późnozm.)
rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja wykaz
kąpielisk na terenie gminy. Określa także sezon kąpielowy, klóry obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września.
Organizator (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku) przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock
wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje
utworzyć kąpielisko pod nazwą "PLAŻA MIEJSKA w SEROCKU" na akwenie wodnym Jeziora Zegrzyńskiego
w km 39+221 rzeki Narew. Wypełniając nalożony ww. ustawą obowiązek należy projekt uchwaly podać
do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając tormę, miejsce i termin składania uwag oraz
propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.
Projekt uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez:
1. udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
2. udostępnienie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Uwagi można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości osobiście w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00;
od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00), lub za pośrednictwem poczty.

