
UCHWAŁA NR 406/XXXV/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego w 2021r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 624) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku: 

1) Kąpielisko pod nazwą "Plaża Miejska w Serocku" na akwenie wodnym Jeziora Zegrzyńskiego w km 39+221 
rzeki Narew; współrzędne geograficzne: N 52o30'56,8" E 21o04'38,5". 

§ 2. Określa się w roku 2021 sezon kąpielowy w okresie od 26 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2021r. 

§ 3. 1. Organizatorem kąpieliska jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

2. Szczegółowe granice kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) rada
gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do 20 maja wykaz kąpielisk na
terenie gminy. Określa także sezon kąpielowy, który obejmuje okres między
1 czerwca a 30 września.

Organizator (Burmistrz Miasta i Gminy Serock) uzyskał wszystkie dokumenty niezbędne do umieszczenia
w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje się utworzyć
kąpielisko pod nazwą "Plaża Miejska w Serocku" na akwenie wodnym Jeziora Zegrzyńskiego w km 39+221
rzeki Narew; współrzędne geograficzne: N 52o30'56,8" E 21o04'38,5".

Wypełniając nałożony ww. ustawą obowiązek należy projekt uchwały podać do publicznej wiadomości,
w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, 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 został 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.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Stosownie do zapisu art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)
projekt uchwały przesłano do zaopiniowania: Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Legionowie, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki
w Warszawie, Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
w Warszawie.

Uzyskane opinie były pozytywne.
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