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ZARZĄDZENIE NR 8/B/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpieli k na
terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego w 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz
art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zarządzam co
następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w prawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego w 2023r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Określa się termin składania uwag oraz propozycj i 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 za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: radamiejska@serock.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w erocku,
ul. Rynek21, 05-140 erock.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 8/B/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Uchwala Nr .
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 2023 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego
w 2023r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40)
oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku:

I) Kąpielisko pod nazwą "Plaża Miejska w Serocku" na akwenie wodnym Jeziora Zegrzyńskiego rzeki arew;
współrzędne geograficzne: 52°30'56,8" E 21 °04'38,5".

§ 2. Określa się w roku 2023 sezon kąpielowy w okresie od 17 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023r.

§ 3. I. Organizatorem kąpieliskajest 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.
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