
ZARZ1\DZENIE NR 53/2015 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia obszar6w wodnych objytych zakazern k~pieli w biegu rzeki Wkry na 

terenie Grniny Sochocin 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 ze zrn.) 0 bezpieczenstwie os6b przebywaj~cych na 

obszarach wodnych oraz na podstawie Rozporz~dzenia Ministra Spraw Wewnytrznych 

w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszar6w wodnych oraz wzor6w znak6w 

zakazu, nakazu oraz znak6w informacyjnych i flag z dnia 6 rnarca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 286) uwzglydniaj~c stanowisko Kornisji powolanej Zarz~dzeniern W6jta Grniny 

Sochocin Nr 51/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. zarz~dza siy, co nastypuje: 

§ 1. Obejrnuje siy zakazern k~pieli obszary wodne w biegu rzeki Wkry w nastypuj~cych 

rniejscach: Kypa, Gutarzewo, Podsrnardzewo, Sochocin, Bolycin. 

§ 2. Miejsca wymienione w § 1 oznacza siy znakami "zakaz k~pieli" zgodnie z wytycznyrni 

Rozporz~dzenia Ministra Spraw Wewnytrznych w sprawle sposobu oznakowania 

i zabezpieczania obszar6w wodnych oraz wzor6w znak6w zakazu, nakazu oraz znak6w 

informacyjnych i flag z dnia 6 rnarca 2012 r. 

§ 3. Wykonanie zar~dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Kornunalnej w Urzydzie Grniny Sochocin. 

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Sochocin, dnia 6 sierpnia 2015 

PROTOKOL 

z przeprowadzonej analizy zagrozen, w tym identyfikacji miejsc niebezpiecznych dla os6b 
wykorzystuj~cych obszar wodny do plywania, k~pania siy, uprawiania sportu lub rekreacji na 

obszarach wodnych w Gminie Sochocin i wlasciwe ich oznakowanie 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 L (Oz. U. 2011 

L Nr 208, poz. 1240 ze zm.) 0 bezpieczenstwie os6b przebywaj~cych na obszarach wodnych 

oraz na podstawie Rozporz~dzenia Ministra Spraw Wewnytrznych w sprawie sposobu 
oznakowania i zabezpieczania obszar6w wodnych oraz wzor6w znak6w zakazu, nakazu oraz 

znak6w informacyjnych i flag z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 L, poz. 286). 

Analizy przeprowadzila Komisja powolana Zarz~dzeniem W6jta Gminy Sochocin Nr 5112015 

z dnia 31 lipca 2015 roku w nastypuj~cym skladzie: 

1) Barbara Socko-Ruszkowska - Przewodnicz~ca Komisji 
2) Maciej Imielski - Czlonek Komisji 
3) Rafal Michniewicz - Czlonek Komisji 

4) Barbara Fabisiak - Czlonek Komisji 

Komisja ustalila i oznakowala miejsca niebezpieczne, dla os6b wykorzystuj~cych obszar 

wodny do plywania, k~pania siy, uprawiania sportu lub rekreacji , znakami: 

- zakaz k~pieli 

- uwaga pale 

w miejscach: 
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Do protokolu dol~czono zdjycia oznakowania niebezpiecznych miejsc na obszarach wodnych. 
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