
ZAWDZENIE NR 4/8/2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK 

z dnia 14 stycznla 2019r. 

w sprawie podanla do publlunej wladomdcl projektu uchwaly w spawie wykazu keplellsk na terenle 
Miasta i Gmlny Serock oraz okrdlenia sezonu kqpielowego 

Na pcdstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoaqdzie 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.) zaqdzam co nastgpuje 

$1 

Podaje sig do publicznej wiadomohi pmjekt uchwaly w sprawie okreklenia wykazu kapielisk na 2019 r, na terenie 
Miasta i Gminy Serock, stanowiqcy zalqxnik do niniejszego zaqlzenia. 

Podanie do p u b l i i j  wiadomoSci nastqpi p m z  wyHneszenie projektu uchwaiy, o ktblym mowa w §i, na tabliiy 
ogloszeh UnNu Miasta i Gminy Serock przy ui. Rynek 21 oraz przez zamieszczenie na stronie intemetowej 
Biulelynu lnformacji Publiinej UR@U Miasta i Gminy Serock. 

OkreSla sig termin skkdania uwag oraz propozycji zmian do pmjektu uchwaly w terminie 21 dni od dnia podanla 
do publicznej wiadomoSa niniejszego Zatzqdzenia. 

Uwagi oraz propozycje zmian do projeMu uchwaiy nalety skladaC pisemnie w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, 
pok. Nr 54 lub wysM na adres: Umqd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05140 Serock. 

$5 

Wykonanie Zaqdzenia powieaam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

$6 

Zatzqdzenie wchodzi w tycie z dniem wydania. 
- - - - - - - - - 



....... ....... Uchwala Nr J I2019 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie okreSlenia wykazu kqplelisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kqpielowego 
w 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 z @in. zm.) w rwiqzku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 
Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z p6h. zm.) uchwala sig co nashpuje: 

OkreSla sig wykaz kqpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku: 

Kqpielisko . P m  MIEJSKA w SEROCKU" na akwenie wodnym Jeziora Zegnyliskiego 
w km 39+221 neki Narew; wsp6InMne geograficzne: N 52"30'56,8" E 21°04'38,5". 

OkreSla sig w roku 2019 sezon kqpielowy w okresie cd 22 czerwca 2019 r. do 1 wneSnia 2019 r. 

1. Organizatorem kqpieliska jest OSrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, z siedzibq przy ulicy 
Puttuskiej 47. 

2. Szczeghwe granice kqpieliska okreSla zalqcznik graficzny do niniejszej uchwaty. 

Wykonanie uchwaty powiena sig Dyrektorowi OSrodka Sporlu i Rekreacji w Serocku. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dniu cd jej ogloszenia w Dzienniku Ungdowym Wojew6dztwa 
Mazowieckiego. 




