
Uchwafa Nr 51 6/XLVII/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 27 lipca 20 1 8 r. 

w sprawie zmiany uchwaly Nr 60NU2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 201 1 
roku, w sprawie uchwalenia aktualizacii Lokalnego Programu Rewitalizacii Miasta Serock na 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samoqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), w zwiqzku z art. 52 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 pakdziemika 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1023, ze zm.), Rada 
Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

1.  W uchwale Nr 60NV2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku 
w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock 
na lata 2005-2017, zmienionej uchwatq Rady Miejskiej w Serocku Nr 192/XIX/2016, 
z dnia 30 marca 2016 roku, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) Tytul uchwaly otrzymuje brzemiennie: 

,,w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Serock i wybranych obszardw gminy, na lata 2005-2023", 

2) $ 1 ucbwaty zmienianej otrzymuje brzmienie: 

,,Uchwala sie akrualizacjg Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock 
i wybranych obszardw p i n y  nu lata 2005-2023, w brzmieniu okreSlonym 
w zafqczniku do niniejszej uchwaljr okrelajqcq zasieg terytorialny obszardw 
objevch rewitalizacjq oraz zadania niezbgdne dla otywienia spolecznego, 
gospodarczego i pnestrzennego tych rejondw". 

2. Zatqcznik do uchwaly zmienianej w $1 ust. 1 otrzymuje brzmienie okreSlone 
w zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

Ujednolicony Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszar6w 
gminy, na lata 2005 - 2023, stanowi zafqcznik do niniejszej uchwaky. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistnowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 
do uchwaly nr 5 16/XLVIV2018 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. 

Zgodnie z obowipujqcq ustawq o rewitalizacji, pod pojeciem rewitalizacji rozumie sie 
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarow zdegradowanych, prowadzony 
w sposob kompleksowy, poprzez zintegrowane dzialania na rzecz lokalnej spolecznoSci, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Art. 52 ust. 1 tej ustawy 
wprowadza czasowy wyjqtek od generalnej zasady prowadzenia dzialari rewitalizacyjnych na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji, dopuszczajqc, aby do dnia 31 grudnia 2023 roku, 
moMiwa byla realizacja przedsiewzieC wynikajqcych z innego programu zawierajqcego 
dzialania s m c e  wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, 
przyjmowanego uchwalq rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. 

Uchwalq z dnia 30 marca 2011 roku Rada Miejska w Serocku przyjela aktualizacje 
Lokalne~o Pronramu Rewitalizacii Miasta Serock na lata 2005 - 2015. Dokument ten - - . 
identyfikowal obszar wymagajqcy rewitalizacji i definiowal szereg przedsiqwziqt majqcych 
sWyC iego wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego. Uchwalr) Nr 192iXIX/2016 z dnia 30 marca . - -  
2016 roku G d a  Miejska w Serocku podjda ichwalq wprowadzajqcq miany w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji, p r zedb jqc  r6wniet okres jego obowiqzywania do roku 2017. 

Obecna modyfikacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, poza przed4uAeniem okresu 
jego obowiqzywania, wprowadza r6wniei modyflkacje w zakresie wyznaczonych obszar6w 
wymagajqcych rewitalizacji, oraz przewidzianych do realizacji zada6 inwestycyjnych. 
Zaktualizowany dokurnent definiuje nowy obszar wymagajqcy dzialah rewitalizacyjnych, 
pdobny we wsi Jachranka, obejmujqcy teren zajqty przez funkcjonujqcy w latach 1972 - 2005 
oSrodek szkoleniowo-konferencyjny Polskich Kolei Paristwowych S.A. ,,Kolejarzn. Objecie 
obszaru zakresem dziala6 rewitalizacyjnych jest wskazane w nviqzku z obserwowanq w tym 
rejonie kumulacjq zjawisk negatywnych, bedqcych nastqpstwem zaprzestania 
wykonystywania nieruchomoSci na dotychczasowe cele i koniecznoSci nadania temu mieiscu 
nowych f i c j i .  Do negatywnych zjawisk wystepujqcych na tym obszarze nale@: 

- postepujqca degradacja zabudowan w zwiqzku z zaprzestaniem ich utytkowania, 
w tym utrata miejsc wykorzystywanych na cele rekreacyjno-sportowe (dawna przystah wodna, 
boiska sponowe); 

- degradacja teren6w zieleni (obszary wykorzystywane dawniej jako tereny rekreacji 
czynnej obecnie utracily taka motliwoSC), 

- wyludnianie sie obszaru (czeSC zabudowah na terenie dawnego osrodka 
wykorzystywana byta na cele mieszkaniowe). 

Wystepowanie ww. zjawisk negatywnie wplywa na odbior tej przestrzeni przez osoby 
odwiedzajqce ten rejon (grupa liczna w zwi@u z d&ym zageszczeniem obiekt6w hotelowych 
i szkoleniowo - konferencyjnych w tej czeSci gminy). Cechy te poirednio przyczyniajq sie do 
ograniczania dynamiki rozwoju terenow przyleglych, ze wzgldu na obnimie ich 
atrakcyjnogci. 

WlaSciciel terenu przewiduje podjecie dzidari zmierzajqcych do zrewitalizowania 
obszaru dawnego oSrodka szkoleniowo-konferencyjnego poprzez realizacjq Zes@ 
Uzdrowiskowo-Rekreacyjnego z czeSciq rekreacyjno-sportowq. Zadanie to pomoli 
zaadoptowak dawnq infrastmkture oSrodka na potrzeby realizacji obiektu Swiadcqcego ushgi 
medyczne, rehabilitacyjne i rekreacyjno-sportowe m.in. przy wykorzystaniu prognozowanych 
odwiertbw geotermalnych, 

Ujecie tego zadania w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpisuje siq w zdefiniowany 
w Strategii Romoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 cel strategiczny 










































































































































































