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UCHWALA NR 19JIXXllJI2021 
RADY GMINY NOWE MlASTO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie wykazu k4pielisk na ttrenie Gminy Nowe M.into na rok 2021 oraz okre§lenia seZ~DU 
kltpielowtgo. 

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkl. 15 USlawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samol'Z4dzie gminnym (Iekst jednolily
Oz. U. Z 2020 r., poz. 713 z. pOin. zm.) omz arl. 37 us!. I i 2 ustawy z dnia 20 Jipca 2017 r. Prawo wodl1e (Iekst 
jednolily- Dz. U, z 2020 r., poz. ) 10 z p6in. zm.) Rads Gminy w Nowym Miescie uchwala, co nast~puje: 

§ 1. l. Okrdla si¢ wykaz la}pielisk nB terenie Gminy Nowe Miasto na rok 2021 obejmujl:l:cy Kilpieli sko 
Zalew Nowomiejsk.i , zloka lizowane ns dz. 0 Dr ewid. 637/ 16, 637/17 i 99912, obryb Nowe Miasto. 0 dtugosci 
linii brLegowej 40 m, 

2. Szczeg6lowe granice k4pieliska. 0 kt6rym mowa w ust. 1 okrdla zalqcznik graficzny Of 1 do uchwaty. 

3, Pnewidywana maksymalna liczba os6b korzystajl4cych dziennie z kqpieliska wynosi 250 os6b. 

§ 2. Sewn kllPielowy na kllpielisku wymienionym w § 1 usl I obejmuje okres ad 25 czerwca do 
31 sierpnia 2021 f . 

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierz..a si~ W6jtowi Gminy Nowe Miaslo , 

§ 4. Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 <ini od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz.<;dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Zal4cznik do uchwaly Nr 1931XX11112021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w spuwie wykazu kltpielbk na terenie Gminy Nowe Miasto na rok 202} OnlZ okrrilenia seZODU 

lu}pielowego. 
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U7.asadni.enie 

IUJpielisko to wyznaczony uchwaJ4 rady gminy, wydzielony i oznakowany fragme.", woo 
powierzchniowych wykorzystywany przez d~ Hczb~ os6b kapi~cych si~ 

Zgodnie z art. 37 us!. 1 i ust. 2 ustawy z doia 20 Upca 2017 r. Prawo wodne (Iekst jednolity- Oz. U. 
z 2020 r., poz. 3 10) rada gminy okreSla. w drodze uchwaty b¢4ccj aktem prawa miejscowego, coro-<:zoie do 
doia 20 maja sezoo kllpielowy, kt6ry obejmuje oleres miydzy 1 czerwca a 30 wrzdnia oraz okre~l.a wykaz 
kllpielisk oa terenie gminy, kl6ry spotz4dza sie po rozpatrzeniu wniosk6w organizator6w kllPieiisL Projekt 
uchwaty w sprawie wykazu kllPielisk oa tereoie Gminy Nowe Miaslo oa rok 202 1 OnlZ okreslenia sezonu 
kllpieiowego W6jt Gminy Nowe Miasto podal do publiczoej wiadomoki w spos6b zwyczajowo Jlrzyj~ty, 
okreSlajllc ronn~. miejsce i lennin skladania uwag oraz propozycj i zmian do lego projektu na okres 21 doi . 
W wyzoaczooym tenninie nie wptyoW tadne uwagi do projektu uchwaly. 

JednoczeSn.ie projekt uchwaty w sprawle wykazu kllpieli sk oa lereoie Omioy Nowe Miasto oa rok 
2021 oraz okreSlenia sezoou kllpielowego wraz z woioskiem organizalora btpieliska przekazany zostal do 
zaopioiowania Wodom Polskim, wla!lciwemu organowi lnspekcji Ochrony Srodowiska i PaiLstwowemu 
Powialowemu Inspektorowi Sanitamemu. 

PaiLstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w poslanowieo iu znak: HKNA302.1.2.202Iz dnia I 0 marca 
202 1 roku, Dyrektor Regionalnego Z~du Gospodarki Wodnej w Warszawie Pailslwowego Oospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w pi~mie znak: WA.RZPAI6.44 .202I.MB z dnia 9 mares 202 1 roku onu 
Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w pgmie znak: 
CI.MO.7023.4. 16.202I.AS z dnia 2 marca 202 1 roku opiniujll pozytywnie projekl uchwaty w sprawie 
wykazu Kilpielisk oa terenie gminy Nowe Missto omz okre~lenia sezonu kllP ielowego. 
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