Uchwala Nr 517/XLV1112018
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie

wyraienia zgody na utwotzenie miejsca okazjonalnie wykonystywanego
do kqpieli oraz okrehlenia sezonu kqpielowego dla miejsca okazjonalnie
wykonystywanego do kqpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Na podstawie art. 40 ust, 1 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorzqdzie gminnyrn (Dz. U. z 2018 r., poz.
994 z poin. zm.) w zwiqzku z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (D2.U. z
2017 r., poz. 1566; z p6zn. zm.) uchwala sig co nastgpuje:

1.

Okresla sig wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kqieli na terenie Miasta i Gminy
Serock w roku 2018 pod nazwq,,DzikaPlaza" o dlugosci linii brzegowej 15m.

2.

W roku 2018 sezon kqielowy dla rniejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqieli okresla sig
od 15 sierpnia do 13 wrzehia.

3.

Organizatorern rniejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqieli jest Osrodek Sportu
i Rekreacji w Serocku, z siedzibqprzy ulicy Pultuskiej 47.

4.

Szczegblowe granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqieli, o ktoryrn rnowa
w ust. 1 okresla zalqcznik graficzny do niniejszej uchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza sig Dyrektorowi Osrodka Sportu i Rekreacji w Serocku.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dniu od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Mazowieckiego.

Zgcdnie z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 mku Prawo wodne ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1566;
2180) rada gminy mole wyrazit, w drodze uchwaly l@qcej aktem prawa miejscowego, zgode na uhvonenie
miejsca okazjonalnie wykorrystywanego do kqpieli, funkcjonujqcego przez okres nie dlutszy nit 30 dni w roku
kalendarzowym, okreklajqc sezon kqpielowy dla miejsca okazjonalnie wykotzystywanego do kqpieli.
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 cyt. ustawy przekazano Bunnistrzowi Miasta i Gminy Serock wniosek
o wyratenie zgody na utwonenie miejsca okazjonalnie wykonystywanego do kqpieli.
Wobec powytszego opracowano projekt uchwaly w sprawie okrdlenia wykazu miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kqieli na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2018, gdzie umieszczony zostanie
wydzielony fragment w6d powienchniowych, na kt61ym Burmistn zarniena utwoayt miejsce okazjonalnie
wykoqstywane do kqpieli za poSrednictwemOSrodka Spoltu i Rekreacji w Serocku.

Do chwili obecnej na terenie Miasta i Gminy Serock funkcjonowalo miejsce okazjonalnie
wykoqstywane do kqpieli prowadzone przez miejscowy OSrodek Spoltu i Rekreacji w Serocku, jednake
w innym miejscu nit okreSlone obecnie, co znalazlo odzwierciedlenie w atqczniku do niniejszej uchwaly oraz
w wykazie miejsc okazjonalnie wykotzystywanych do kqpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2018.

