
ZARZĄDZENIE NR ~ I ~_ /2020
BURMISTRZA MIASTA IGMiNY SEROCK

z dnia ~O Ąh, Wili o.. 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w spawie wykazu kąpielisk
na terenie Miasta i Gminy Seroek oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r, poz. 506, z późnozm.) oraz art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, prawo wodne (Dz.U. z
2018 r., poz. 2268 z póżn, zm.) zarządzam co następuje

§1.

Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwaly w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 f,
na terenie Miasta i Gminy Semck, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie projektu uchwały, o której mowa w § 1,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Semck przy ul. Rynek 21 oraz przez zamieszczenie na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

§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 i Gminy
w Seroeku, pak. Nr 54 lub wysyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,
05-140 Seroek.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta iGminy Serock.

§6.

Zarządzenie wchodzi w tycie z dniem wydania.
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Zalączni~ do ZaIlądzenfa Nr !!l!L12020
Burmistrza Miasta I Gminy Samek z dnia dO !~(I\!I'~ 2020 f.

Uchwała Nr _12020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 2020 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu
kąpielowego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r., poz. 506, z późnozm.) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne (Oz.U.z 2018 r., poz.2268 z póżn.zm.) uchwala się co następuje:

§1.

Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku:

1) Kąpielisko pod nazwą Plaża Miejska w Serocku" na akwenie wodnym Jeziora
Zegrzyńskiego w km 39+221 rzeki Narew; współrzędne geograficzne: N 52030'56,8ft E
21004'38,5'.

§2.

Określa się w roku 2020 sezon kąpielowy w okresie od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

§3.

I. Organizatorem kąpieliska jest spółka pn. Serockie InwestyCje Samorządowe Sp. z 0.0., z
siedzibą w Serocku (05-140) przy ulicy Rynek 21.

2. Szczegółowe granice kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejsz~chwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy w SerQC;:~Y,

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

BURM! .
Miaata iGmi



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2268 z
pózn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja
wykaz kąpielisk na terenie gminy. Określa także sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30
września.

Organizator (Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z 0.0.) przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy
Serock wniosek o umieszczenie w wykazie k~lisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na
których planuje utworzyć kąpielisko pod nazwą .Plaża Miejska w Serocku· na akwenie wodnym Jeziora
Zegrzyńskiego w km 39+221 rzeki Narew; współrzędne geograficzne: N 52030'56,8" E 21004'38.5'.

Wypełniając nalotany ww. ustawą obowiązek nalei}' projekt uchwaly podać do publicznej wiadomości, w
sposób zwyczajowo przyjęty. określaj~ formę, miejsce i termln składania uwag oraz propozycji zmian do tego
projektu uchwały, nie krótszy ni~ 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 iGminy w Serocku.

Uwagi można składać w terminie 21 dni od dna 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
wtor1<udo piątku w godzinach 8:00 -16:00) lub za pośrednictwem poczty.



SKALA: 1 : 1000

Załącznik do uchw ła y Nr Iw S /2020
erocku, z dnia. ... Rady Miejskiej
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