
Uchwala Nr 60NIl2011 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 marca 2011r. 

sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 
2005 -20 1 5 

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z p6in. zm.) 

Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Uchwala siq aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005 - 
2015 w brzmieniu okreSlonym w zalqczniku do niniejszej uchwaly okreslajqcq zasiqg 
terytorialny obszaru objqtego rewitalizacjq oraz zadania niezbqdne dla oiywienia 
spolecznego, gospodarczego i przestrzennego tego rejonu. 

Traci moc Uchwda Nr 408/XLIXl09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 paidziemika 2009 
roku w sprawie uchwalenia Uaktualnionego Lokalnego Prograrnu Rewitalizacji Miasta 
Serock na lata 2005-201 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 

Rewitalizacja jest to dlugofalowy, zlokony proces przemian spolecznych, gospodarczych i 

przestrzennych w miastach lub ich zdegradowanych czqSciach, majqcy na celu poprawe 

jakoSci iycia mieszkaric6w, harmonizacje i podniesienie estetyki przestrzeni, prowadzqcy do 

okywienia gospodarczego oraz aktywizacji iycia spolecznego. 

Proces rewitalizacji musi przebiegak pod Scislyrn nadzorem wladz samorzqdowych oraz przy 

wspolpracy organizacji spdecznych, gospodarczych, instytucji lokalnych i grup 

mieszkaric6w. Prawidlowo przeprowadzona rewitalizacja jest dukym bodicem rozwoju 

lokalnego, skutkuje polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i 

spolecznej, sfuzslcej rozwojowi gospodarczemu oraz wiqkszq aktywnoSciq i 

przedsiqbiorczoSciq mieszkaric6w. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock jest dokumentem okreSlajqcym kierunki 

dzialah planowanych przez wladze miasta w zakresie rewitalizacji. Program ma znaczenie 

strategiczne i planistyczne. Podejmowane, w interesie publicznym, dzialania dotyczq 

skoordynowanego procesu przemian przestrzennych, technicznych, spolecznych i 

ekonomicznych, ktorych celem jest przywr6cenie danych funkcji i stworzenie warunk6w dla 

rozwoju na obszarach kryzysowych. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest 

wyrazem troski samorzqdu o dobro miasta w szybko zmieniajqcym siq i coraz bardziej 

konkurencyjnym otoczeniu poprzez dzialania majqce na celu odnowq i romdj teren6w o 

niewykorzystanym potencjale. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock obejmuje obszary poprzemyslowe i 

mieszkaniowe, kt6re zostaly wyodrqbnione w oparciu o kryteria okreSlone w: 

1. art. 47 ust. 1 rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 182812006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

ustanawiajqcego szczegdlowe zasady wykonywania rozporzqdzenia Rady (WE) nr 

108312006 ustanawiajqcego przepisy og6lne dotyczqce Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu 

Spojnoici oraz rozporzqdzenia (WE) nr 108012006 Parlarnentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 



2. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego Nr MRR/W18(2)/08/08 z dnia 13 

sierpnia 2008 r. w zakresie programowania dzialan dotyczqcych mieszkalnictwa 

5. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czenvca 201 0 r. w sprawie 

udzielenia pomocy na rewitalizacjq w ramach regionalnych program6w operacyjnych. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock jest dokurnentem niezbqdnym, celem 

ubiegania siq przez sarnorzqdy oraz inne podmioty o dofinansowanie zadah m.in. ze Srodk6w 

strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewbdztwa Mazowieckiego na lata 2007-201 3. 

Dotychczasowy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock ( uchwalony przez Rade 

Miejskq w Serocku uchwalq nr 408KLIX109 z dnia 30 paidziernika 2009) wymaga4 

aktualizacji i dostosowania do obowiqzujqcych przepisbw i wytycznych w zakresie 

rewitalizacji. 

Biorqc pod uwagq powy8sze, a szczeg6lnoSci potrzebq. posiadania wlw dokumentu 

prograrnowego, warunkujqcego ubieganie siq o Srodki finansowe z fimduszy strukturalnych, 

podjqcie uchwaly jest uzasadnione. 
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W zrownowazonym rozwoju krajow europejskich rewitalizacja traktowana jest jako 

metoda rozwiqzywania problemow spolecznych, gospodarczych i przestrzennych. 

Glowne cele gospodarki przestrzennej w krajach Unii Europejskiej okresla 

Europejska Karta Zagospodarowania Przestrzennego, wyznaczajqca standardy 

przestrzenne. Zawarte w niej sformulowar~ia to: zapewr~ienie zrownowazonego 

rozwoju spoleczno - gospodarczego we wszystkich regionach, poprawa jakosci 

zycia, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami oraz racjonalne wykorzystanie 

terenow. 

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, spolecznych i ekonomicznych 

w zdegradowanych czqsciach miast, przyczyniajqcy siq do poprawy jakosci 

iycia mieszkancow, przywrocenia ladu przestrzennego oraz do oiywienia 

gospodarczego i odbudowy wiqzi spolecznych. 

Mozna tez pojecie "rewitalizacja" zdefiniowak w odniesieniu do innych pojec 

odnoszqcych sie do dzialan nad zdegradowanq substancjq miejskq. Na ich tle 

"rewitalizacja" jest dzialaniem najbardziej kompleksowym. W skali od najwezszych do 

najszerszych dzialan sq  to: 

remont - tj. przywrocenie takiego stanu budynku, jaki istnial na poczqtku 

poprzedniego cyklu eksploatacji; 

rnodernizacja - tj. remont uzupelniony wprowadzeniem nowych, lepszych, 

sprawniejszych lub nawet dodatkowych elementow wyposazenia 

podnoszqcych standard uzytkowy budynku; 

rewaloryzacja - tj. przywrocenie utraconych wartosci architektonicznych 

i uzytkowych poprzez remont i modernizacje obiektow o szczegolnej wartosci 

zabytkowej. Wymaga to dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, 

majqcych na celu wyeksponowanie tych wartoSci zabytkowych; 

• rewitalizacja - obejmuje wszystkie powyisze zakresy, w odniesieniu do 

kompleksowych dzialan podejmowanych na wiekszych obszarach miejskich, 

szczegolnie w starych zdegradowanych dzielnicach, wiqzqce dzialania poprzednio 

wymienione z dzialaniami zrnierzajqcymi do ozywienia spolecznego i gospodarczego 



obszaru miejskiego. Powiqzanie spraw spotecznych, gospodarczych i technicznych w 

procesach rewitalizacji to nie tylko sprawa terminologiczna, ale istota zagadnienia, 

ktore w odroznieniu od tradycyjnych ujqc odnosi siq do catosci zycia miasta, a nie 

tylko do jego formy. 

Rewitalizacja jest procesem sekwencyjnych dziatan, ktorych celem jest 

,,przywrocenie zycia" zniszczonym, zdegradowanym obszarom. Proces ten moze byc 

ujmowany w kilku aspektach, sposrod ktorych za najwazniejsze nalezy uznac aspekt 

ekonomiczny, aspekt spoteczny i aspekt kulturowy. 

Oznacza to, iz rewitalizacja sama w sobie sklada sic z kilku ptaszczyzn. Nie jest to 

jedynie renowacja czy modernizacja istniejqcej zabudowy. Zadaniern rewitalizacji jest 

przede wszystkim odwrocenie negatywnych trendow, takich jak degradacja 

przestrzeni, wystqpowanie patologii spoiecznych, zanik funkcji obszaru czy brak 

dostosowania tych funkcji do potrzeb mieszkajqcych na tym obszarze ludzi lub 

znajdujqcych sic tam jednostek gospodarczych. Rewitalizacja jest wiec procesem 

naprawczym, ktory zawiera w sobie szereg dziatan, takich jak modernizacja 

istniejqcego zagospodarowania, adaptacja nowych funkcji do istniejqcych w danym 

obszarze potrzeb, dziatania zwiqzane z rozwojem handlu, uslug oraz przywrocenie 

rownowagi zycia spolecznego.' 

W ujeciu niektorych autorow warto posluzyc siq takze pojqciem "odnowy rniast". 

,,Odnowa miast" bylaby pojeciem nadrzqdnym w stosunku do pojqc: rehabilitacja, 

rewaloryzacja, przebudowa, restrukturyzacja, modernizacja, rewitalizacja, 

konserwacja, sanacja, remonty itp. Generalnym celem odnowy jest zapewnienie 

harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych 

zasobow do nowych potrzeb, co zapewnia poprawq iycia w miescie, ochronq 

i zachowanie tych zasobow, integracjq form historycznych i wspotczesnych 

oraz wyrownanie standardow nowych i starych zasobow. (...) Odnowa jest 

procesem spotecznym, dotyczy architektury miasta, infrastruktury technicznej, 

zagadnien prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i politycznych oraz 

powinna by6 realizowana metodq bezposrednich konsultacji z mieszkancami. 

I T. Markowski, D. Stawasz, D.A. Sikora, Polityka mieszkaniowa obszaru - cele i instrurnenty, 

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Centralnego todzi, 2005 
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LOKALIZACJA OBSZARU OBJCTEGO PROGRAMEM 

Zdegradowany obszar miejski, ktorego dotyczy niniejszy dokument znajduje siq 

w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w odlegtosci ok. 40 km od 

Warszawy. 

Rys. Wojewodztwo mazowieckie na obszarze Polski 

Rys. Serock w powiecie legionowskim 



Rozdzial 1 

Charakterystyka obecnej sytuacji Miasta i 

Gminy Serock 

1 .I Zagospodarowanie przestrzer~ne 

Zagospodarowanie przestrzenne, obok zasobow gospodarczych i spolecznych, stanowi 

jeden z glownych elementow, w kontekscie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

w oparciu o ktore zostanie dokonana ocena szans i moiliwosci przeprowadzenia 

niezbednych procesow rewitalizacyjnych w Serocku. Fakt zakwalifikowania calej jednostki 

osadniczej do kategorii obszarow miejskich (Serock) nie zwalnia z koniecznosci 

przeprowadzenia szczegolowej analizy, poniewaz ze wzglqdu na wewnqtrznq roinorodnosk 

Miasta, naleiy zidentyfikowak te obszary, ktore w rzeczywistosci spelniajq kryteria poddania 

ich procesom rewitalizacyjnym, w szerokim tego slowa znaczeniu. 

1 .I .I. Charakterystyka potoienia geograficznego Miasta i Gminy Serock 

Miasto i Gmina Serock polozone sq  na obrzezu Zalewu Zegrzynskiego, przy skrzyiowaniu 

drog o znaczeniu krajowym i regionalnym, w odleglosci okolo 40 km od Warszawy, 

w granicach powiatu legionowskiego. Gmina Serock graniczy: 
- od polnocy z gminami Winnica, Pokrzywnica i Zatory, wchodzqcymi w sklad powiatu 

pultuskiego; 

- od polnocnego - wschodu z gminq Somianka, bqdqcq czqsciq powiatu 

wyszkowskiego; 
- od wschodu przez Zalew z gminq Radzymin (powiat Wolomin); 
- od poludnia z gminami Nieporqt i Wieliszew ( powiat legionowski); 
- od zachodu z gminq Pomiechowek i Nasielsk (powiat Nowy Dwor Mazowiecki). 



Powierzchnia miasta i gminy wynosi 11 025 ha; w tym powierzchnia miasta 1 343 ha2. 

W sklad gminy wchodzi 28 solectw i osiedle powojskowe Zegrze. 

Miasto Serock lezy w bezposredniej sferze oddzialywania metropolii warszawskiej. Polozenie 

w strefie oddzialywari miasta Warszawy jest niezwykle wainym kontekstem odniesienia 

warunkujqcym jego rozwoj i okreslajqcym wyzwania, jakim muszq sprostac wladze miasta 

i gminy. Jednym z kluczowych czynnikow zewnetrznych warunkujqcych rozwoj lokalny jest 

bowiem oddzialywanie, swoiste ,,promieniowanien czynnikow prorozwojowych z istotnych 

osrodkow miejskich na otaczajqce tereny. 

Pamieta6 naleiy, i e  bliskosc aglomeracji warszawskiej to nie tylko szansa na rozwoj 

gospodarczy. Polozenie w pobliiu aglomeracji niesie za sobq szereg niebezpieczeristw 

takich jak: 

- dysproporcje w rozwoju poszczegolnych gmin, 

- zanieczyszczenie srodowiska, 

- slabszq dostepnos6 placowek edukacyjnych i placowek sluzby zdrowia spowodowane 

wzrostem ilosci mieszkaricow, 

- dodatnie saldo migracji (powiat legionowski stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania 

dla osob pracujqcych w Warszawie), 

- bardzo duiy ruch pojazdow poruszajqcych sie po drogach; 

1 .I .2. Sytuacja Serocka w regionie i aglomeracji 

Ze wzgledu na walory krajobrazowe, glownym kierunkiem rozwoju miasta i gminy jest 

utrwalanie i rozwijanie funkcji rekreacyjnego i turystycznego centrum dla aglomeracji 

warszawskiej . 

Na wysokiej skarpie, wzdlui linii brzegowej Zalewu Zegrzynskiego, usytuowanych jest 21 

czynnych osrodkow szkoleniowo - wypoczynkowych, ktore dysponujq liczbq 2661 miejsc 

noclegowych i okolo kilka tysiecy dzialek rekreacyjno - letniskowych, ktorych wlasciciele 

przyjezdiajq tu na wypoczynek sobotnio - niedzielny lub na okres letni. Dzieki licznej rzeszy 

turystow i wczasowiczow Serock i okoliczne wsie zyskaly status miejscowosci turystycznych. 

Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzemego, 20 1 1r. 
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Istniejq jednak bariery dla rozwoju turystyki w Serocku i jego okolicach, stanowiqce 

jednoczesnie problemy dla miasta i gminy. S q  to przede wszystkim: 

- brak alternatywnych dla samochodu osobowego i linii autobusowych, srodkow transportu 

umozliwiajqcych dotarcie do Serocka, 

- w Serocku przecinajq siq dwie drogi gtowne krajowe o numerach 61 i 62, ktore s q  waznymi 

szlakami komunikacyjnymi i tranzytowymi: Warszawa - Augustow i Strzelno - Drohiczyn, 

- koniecznosi: rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych w obszarach nowej zabudowy, 

- niewystarczajqca liczba ogolnie dostqpnych obiektow rekreacyjnych, 

- niewielka liczba obiektow mogqcych stanowii: bazy sportow wodnych, co ma istotne 

znaczenie w swietle bliskosci Zalewu Zegrzynskiego, 

- duza konkurencja sqsiadujqcych gmin o podobnych walorach srodowiska a lepszej 

dostqpnosci komunikacyjnej. 

1 .I -3. Zasoby srodowiska przyrodniczego 

Wedtug podzialu fizjograficznego gmina Serock polozona jest w obrqbie mezoregionu 

Wysoczczyzny Ciechanowskiej. Jednostka ta wchodzi w sklad makroregionu Niziny 

Polnocnomazowieckiej. Lasy pokrywajq 21 % powierzchni gminy. Sq  to zarowno 

wielkopowierzchniowe kompleksy lesne jak rowniez mniejsze obszary o takim charakterze. 

Na terenie gminy lasy o duiej przydatnosci rekreacyjnej, a wiqc o dobrych i bardzo dobrych 

warunkach klimatycznych, zajmujqznaczne powierzchnie. 

Gmina Serock posiada dogodne warunki naturalne do rozwoju przestrzennego. Wynika to 

z ukszta4towania powierzchni terenu, warunkow gruntowo - wodnych, klimatycznych oraz 

przyrodniczych omawianego obszaru. Stan srodowiska naturalnego w gminie i miescie 

Serock mozna uznaC obecnie za dobry. lstotne jest podejmowanie dzialan na rzecz 

utrzymania takiego stanu, a w pewnych dziedzinach do poprawy jego jakosci (wody 

powierzchniowe). 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Wojewody Mazowieckiego z 13 lutego 2007 roku wraz ze 

zmianami, okoro 213 powierzchni Gminy Serock zostalo wlqczone w obszar Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. W jego granicach wyznaczono strefq szczegolnej ochrony 

ekologicznej, obejmujqcq tereny przybrzezne, skarpy, starorzecze Bugu i wody otwarte 

Bugu, Narwi i Zalewu Zegrzynskiego. 

Rozporzqdzeniem Ministra srodowiska z dnia 5 wrzesnia 2007 r. wyznaczono na terenie 

gminy dwa obszary Natura 2000: 

- obszar Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbuzanska- na terenie gminy Serock pow. 27 ha, 



- obszar Puszcza Biala- na terenie gminy Serock pow. 180 ha, 

- obszar ~wietliste Dqbrowy i Grqdy w Jablonnej- na terenie gminy Serock pow. 900 ha. 

lqczny obszar Natura 2000 na terenie gminy Serock- 1107 ha3. 

Na terenie gminy Serock utworzono trzy rezerwaty przyrody: Rezerwat Przyrody ,,ZegrzeU 

(obejmujqcy las o powierzchni 64,91 ha), ,,Wqwoz Szaniawskiego" polozony obok wsi 

Jadwisin (o powierzchni 11,50 ha), ,,Jadwisinl', stanowiqcy uroczysko lesne o powierzchni 

93,39 ha. Na terenie ,,JadwisinaV znajduje siq XIX wieczny, neoklasycystyczny palac 

nalezqcy w przeszlosci do Radziwillow. 

Na terenie Miasta i Gminy Serock znajdujq sie 82 pomniki przyrody4: 

- 23 w miejscowosci Jadwisin 

- 8 w miejscowosci Dqbe 

- 11 w Serocku 

- 12 w miejscowosci Karolino 

- 17 w miejscowosci Zegrze 

- 7 w miejscowosci Wola Kielpinska 

- 2 w miejscowosci lacha 

- 1 w miejscowosci Kania Nowa 

- 1 w miejscowosci Wietzbica 

W Serocku pomnikami s q  3 sosny pospolite, 2 jesiony wynioste, 5 debow szypulkowych oraz 

1 glaz narzutowy. 

1.1.4. Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta 

Kierujqc siq Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przesttzennego miasta 

gminy Serock wyodrebnik moina, w ramach obszaru miejskiego: 

1. Strefq centrum o funkcjach administracyjno - handlowo - ustugowych, o zwartej 

sredniointensywnej zabudowie. 

Obiekty dominujqce w tej strefie to budynki administracji publicznej, handlu, biur i bankow, 

kultury, rozrywki, uslug dla ludnosci. 

Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzemego, 201 1r. 

Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzemego, 201 1r. 



2. Strefq mieszkaniowo - uslugowq o Sredniej intensywnosci, z dominacjq obiektow 

mieszkaniowych w zespolach (zabudowa jedno - i wielorodzinna do 4 kondygnacji) 

i samodzielnych obiektow uslug publicznych i komercyjnych. 

3. Strefq rekreacyjno - wypoczynkowq z dominacjq obiektow i urzqdzeri 

ogolnodostqpnych: hoteli, moteli, obiektow handlu detalicznego, gastronomii, 

rozrywki, kultury, sportu i rekreacji. 

4. Strefq aktywnoSci gospodarczej - punktowo rozmieszczone obszary dla obiektow 

produkcyjnych, handlu hurtowego, rzemiosla i uslug uciqiliwych, magazynow, baz, 

skladow; miejsca dla lokowania obiektow terenochlonnych i generujqcych duie ruchy 

ciqzkiego transportu samochodowego oraz obiektow wymagajqcych duiych stref 

chroniqcych otoczenie przed uciqiliwosciq. 

Struktura wlasnosci gruntow Miasta SerockS 

Powierzchnia ogolna - 1 343 ha 

1. Grunty Skarbu Panstwa - 232 ha 

w tym: 

- w uzytkowaniu wieczystym - 34 ha 

2. Grunty gminne - 74 ha 

w tym: 

- w uzytkowaniu wieczystym - 9 ha 

3. Grunty osob fizycznych - 989 ha 

4. Grunty osob prawnych - 38 ha. 

1 .I .5. Historia 

Miasto i Gmina Serock s q  historycznie zwiqzane z centralnq czqsciq Mazowsza. Na 

przestrzeni wiekow wraz z sqsiednimi terenami podlegala tym samym glownym wydarzeniom 

historycznym oraz przemianom kulturowym. Zwiqzki te utrzymane sq  w sferze wartosci 

niematerialnych (jqzyk, wyznania religijne) oraz znajdujq odzwierciedlenie w kulturze 

materialnej (trakty komunikacyjne, rozplanowanie wsi i miasteczek). Szczegolne znaczenie 

w aspekcie powiqzari gminy Serock z otaczajqcymi terenami na przestrzeni wiekow mialy 

rzeki Narew i Bug. Stanowiqc naturalne granice - rowniei o charakterze obronnym - pelnily 

5 Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, 20 1 1r. 



jednoczesnie role waznych szlakow komunikacji wodnej. Obecnie Zalew Zegrzynski jest 

podstawowym elementem krajobrazu, lqczqcym gminq i miasto Serock z przyleglymi 

obszarami w zespole gmin o funkcjach turystyczno - rekreacyjnych. 

Serock jest jednym z najstarszych miast na IVlazowszu powstalym u progu panstwowosci 

polskiej. Grod zbudowano na prawym, wysokim brzegu Narwi, w okolicy polqczenia 

z Bugiem. Od wschodu otoczone bylo walem obronnym, natomiast od poludnia i pohocy 

chronih je glqbokie parowy. Grod rozwijal siq w XI-XIII wieku. Dzis, do miejsca na ktorym je 

wzniesiono, zwanego obecnie Barbarkq, prowadzi trakt spacerowy, natomiast samo miejsce 

dawnego grodu stanowi obecnie miejsce widokowe. 

Pietwsza wzmianka o Serocku pochodzi z dokumentu dla opactwa benedyktynow (tzw. 

falsyfikat mogilenski) w Mogilnie (rzekomo z 1065 r.). Opactwo otrzymalo wowczas jednq 

dziewiqtq dochodow z grodu (podobnie jak i z innych grodow mazowieckich) oraz polowe cla 

z komory celnej na Bugu, tzw. szlaku handlowego z Gdanska i Torunia na Rus, przy ktorym 

rozlokowany byl Serock. Na polnoc od grodu powstala osada targowa, dajqc poczqtek 

sredniowiecznemu miastu, ktore w 1417 roku uzyskalo od ksiqcia Janusza I prawa miejskie 

chelminskie. Z tego okresu zachowany jest w czqsci staromiejskiej sredniowieczny uklad 

urbanistyczny: kwadratowy rynek z czqsciowq zabudowq pierzei i sieciq ulic oraz 

poznogotycki murowany kosciol parafialny. W latach 1807 - 1808, z uwagi na strategiczne 

znaczenie tego miejsca, Napoleon polecil zbudowac tu twierdzq. W 1809 r. w czasie wojny 

polsko - austriackiej byla ona podstawq dzialan wojsk gen. J. Niemojewskiego. Do dalszej 

rozbudowy przystqpiono na skutek starah marszalka Davout, ale przerwano te prace w 181 1 

r., gdyi  decydujqce znaczenie przyznano twierdzy Modlin, a Serock pelnii role pomocniczq. 

W polnocnej czqsci miasta zachowaly siq fragmenty fortyfikacji, m.in. w postaci walow 

ziemnych. Druga wojna swiatowa przyniosla niemal zupelne zniszczenie miasta, szczegolnie 

w czasie walk na przyczolku pultusko - serockim w 1944 r. 

1.1.6. Analiza tkanki mieszkaniowej 

Miasto posiada specyficzny klimat zabudowy, ktora charakteryzuje siq w wiqkszosci 

wysokimi walorami architektury i starannosciq wykonawstwa. 

Mimo, iz druga wojna swiatowa przyniosla niemal zupelne zniszczenie miasta, krajobraz 

miejski i jego wartosci kulturowe s q  jednym z najwazniejszych walorow Serocka, 

decydujqcych o jego atrakcyjnosci. Sluzby konsetwatorskie wytypowaly 70 obiektow 



chronionych, zlokalizowanych w miescie Serock, ktore s q  wpisane do rejestru zabytkow i 

ewidencji zabytkow6. 

Serock posiada ponadto szereg obiektow o wyjqtkowej atrakcyjnosci, do ktorych zaliczyc 

nalezy przede wszystkim: 

- Kosciol parafialny pod wezwaniem Zwiastowania Najswiqtszej Marii Panny, 

- Rynek miejski w zabytkowym ukladzie urbanistycznym; w sredniowieczu na srodku rynku, 

byl zbudowany Ratusz. Stanowil on siedzibq Rady Miejskiej oraz Zespolu Sqdowniczego w 

miejscu dzisiejszego Urzqdu Miasta i Gminy, 

- Zabytkowy charakter posiada zespol budynkow dawnego zajazdu pocztowego przy ulicy 

Pultuskiej. Skladal siq on z podluznego budynku poczty, ktory lqczyly dwie bramy ze 

skrzydlami bocznyrr~i, skierowanymi prostopadle do ulicy. Tego typu uklad charakteryzowal 

budownictwo miast i miasteczek Krolestwa i nawiqzywal do osiowych zalozen 

klasycystycznych. Dzis nieco juz znieksztalcony uklad (pozostala juz tylko jedna brama) 

zachowal jednak ogolnqzasadq, 

- Najciekawszy na Mazowszu zachowany przyklad tzw. "kostiumu francuskiego" 

w architekturze - Palac Radziwillow w Jadwisinie, wzniesiony na wysokim brzegu Narwi 

wedlug projektu Francoisa Arveuf'a w latach 1896-1 902. 

W latach dziewiqcdziesiqtych, dziqki staraniom wladz samorzqdowych, Serock w sposob 

zasadniczy zmienil swoje oblicze. Odrestaurowano staromiejski uklad urbanistyczny. 

Zbudowano nowe kamieniczki i ratusz, zadbano o rynek i przygotowano trakty spacerowe. 

Na terenie miasta pozostalo jednak jeszcze wiele zdegradowanych obiektow o 

znacznej wartosci architektonicznej, ktore wymagajq odnowy. Ma to szczegolnie 

istotne znaczenie z punktu widzenia funkcji turystycznej Serocka. Ponadto, wiele 

zrewaloryzowanych i zmodernizowanych budynkow mogloby by6 przeznaczonych na cele 

kulturalne, edukacyjne np.: gminnq bibliotekq publicznq , obecnie bowiem brakuje w miescie 

obiektow np. o charakterze muzealnym (mimo bogatej historii). Glownym problemem jest 

brak dostatecznej bazy lokalowej dla biblioteki miejskiej. 

Brak konserwacji wielu elementow historycznej zabudowy spowodowal degradacje 

budynkow, ktorych architektura jest tak istotnym elementem oblicza miasta. Przez 

wiele lat w budynkach tych przeprowadzano jedynie remonty. 

W zwiqzku ze zlym stanem technicznym znacznej czqsci budynkow komunalnych (takze 

zabytkowych) znajdujqcych siq na terenie miasta, konieczne jest przeprowadzenie 

rozszerzonych remontow. 

Peten wykaz obiektow chronionych - patrz: podrozdziat ,,Turystyka" 



Duzym problemem jest brak wplywu wladz miejskich na budynki zabytkowe pozostajqce 

w rqkach prywatnych. Bardzo czqsto prywatni w+asciciele nie s q  w stanie finansowo sprostaC 

kosztom remontow. 

1.1.7. Strefy ochrony konsewatorskiej 

Konserwatorskie strefy archeologiczne A - A w miescie i gminie Serock obejmujq obszary 

przypadkowych odkryC luznych zabytkow archeologicznych oraz obszary penetrowane przez 

archeologow na poczqtku lat 60 tych w m. Serock i w ostatnich latach w m. Jadwisin. 

Konserwatorskie strefy obserwacji archeologicznych A I - A XI obejmujq obszary wskazujqce 

(ze wzglqdu na uksztattowanie terenu) na duie prawdopodobienstwo wystqpowania 

stanowisk archeologicznych, usytuowanych wzdlui rzeki Narew i Zalewu Zegrzynskiego 

(Wierzbica, Jachranka, Skubianka, Izbica, Dqbe). 

W miescie Serock znajduje siq siedem stanowisk archeologicznych, w tym jedno 

- ,,BarbarkaV - wpisane do rejestru zabytkow7. 

Najbardziej atrakcyjne pod wzglqdem turystyczno - wypoczynkowym tereny polozone s q  

w przybrzeznej strefie Zalewu Zegrzyriskiego. Tam takze u podnoza wysokrej i stromej 

skarpy Narwi, przebiega pieszy szlak turystyczny oznaczony kolorem zoltym. Prowadzi on od 

i zapory w Dqbem przez kornpleks lesny w Zegrzu, a nastqpnie Jadwisin i Serock. Na trasie 

szlaku znajdujq s i ~  liczne wqwozy, rezerwat "Zegrze" oraz zagtqbienie wytopiskowe 

"Chojno" w Karolinie i Maryninie. Urozmaicone uksztattowanie terenu, przyleglego do szlaku 

oraz bogata roslinnosC na skarpie i wystqpujqcym fragmentarycznie wqskim tarasie 

zalewowym cieszy oko i stwarza nastroj ciszy i harmonii. 

Miasto i Gmina Serock stanowiq ciekawe tereny dla amatorow spedzania wolnego czasu 

w bliskim sqsiedztwie wody i piqknych lasow. 

W 2007 roku na terenie plazy w Serocku zostalo wybudowane molo z przystaniq do 

cumowania lodzi, ktore petni funkcjq rekreacyjno- turystycznq. Kazdy mieszkaniec oraz 

turysta moze teraz podziwiaC piqknq panoram? zalewu. lnwestycja zostala dofinansowana z 

funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 

Dziatanie 3.3 ,, Zdegradowane obszary miejskie, poprzemyslowe i powojskowe", w 

wysokosci 65% kosztow kwalifikowalnych. W sezonie letnim do mola doplywa tramwaj 

wodny, ktory rozpoczyna swoj rejs w Warszawie. 

Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, 20 1 1r. 
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W ciqgu ostatnich lat z myslq o rozwoju turystyki powstajq ciqgi pieszo - rowerowe lqczqce 

najbardziej atrakcyjne przyrodniczo zakqtki gminy. Na terenie Serocka zostaly 

poprowadzone ciekawie usytuowane trakty spacerowe. Najciekawszymi sq: trakt irodlany, 

bulwar nadnawianski i wqw6z przy wzgorzu Barbarka. 

W latach 2004-2006 zostala wybudowana sciezka dydaktyczno- krajoznawczo- turystyczna 

nad brzegiem Zalewu od Serocka w kierunku Wierzbicy i Jadwisina. lnwestycja ta stworzyla 

doskonale warunki rekreacji dla mieszkaircow i turystow, amatorow pieszo- rowerowych 

spacerow. Uporzqdkowano oraz wzmocniono cale nabrzeze Narwi od Wierzbicy do 

Jadwisina. Przedsiewziecie zostalo dofinansowane w 75% z funduszy strukturalnych w 

ramach SPO ROL. 



Tereny Miasta i Gminy Serock to niewqtpliwie tereny cenne pod wzgledem krajobrazowym. 

Wystepujq tu takze cenne zabytki architektury. Poznogotycki kosciol parafialny w Serocku, 

kosciol neobarokowy w Woli Kielpinskiej oraz Palac Radziwillow to z pewnosciq najbardziej 

znaczqce zabytki. Dla osob zainteresowanych historiq niewqtpliwq atrakcjq bedq forty 

w Zegrzu i Debem oraz ruiny zabudowan w Wqwozie Szaniawskiego. 

Grodzisko zwane ,, Barbarkql' tub ,, Ogrodziskiem", polozone jest na naturalnym wzniesieniu 

ograniczonym jarami i ciekami wodnymi. Jego ksztalt podlega roznym dzialaniom. Aktualny 

ksztalt zawdziecza roznym formom jego uzytkownika, przez kolejnych wlascicieli. Ze 

wzgledu na brak danych dotyczqcych szczegolowych zapisow przeksztalcenia grodziska, a 

takze juz zaistnialej degradacji wierzchniej warstwy ( na przestrzeni wiekow teren ten 

podlegal roznym formom uiytkowania), nie bylo przeslanek do prob jakiejkolwiek jego 

rekonstrukcji. Dlatego tez za najistotniejsze uznano zachowanie ksztaHu wzgorza, jego 

uczytelnienie w krajobrazie i wprowadzenie nowych elementow malej architektury bez 

ingerencji w podloze. Zgodnie z projektem zostaly wykonane i przebudowane elementy malej 

architektury. U podnoza grodziska wykonana zostala makieta jako element rzezbiarski z 

jasnego piaskowca zaimpregnowanego przed erozjq i zakotwiona w podlozu z 

zabezpieczeniem przed wyrwaniem i dewastacjq. 

Dobrq tradycjq stalo sie urzqdzanie w Miescie cyklicznych imprez kulturalnych dla 

mieszkancow, wczasowiczow i turystow. Corocznie odbywajq sie obchody Swieta Patrona 

Serocka- Sw. Wojciecha, w dniach 25 kwiecien- 5 maj. Rozpoczynajq one praktycznie sezon 

turystyczny w gminie. W czerwcu organizowane sq na serockiej plazy ,, Wianki", w lipcu 

organizowane sq  Miedzynarodowe Spotkania Folklorystyczne - "Kupalnocka" oraz ,, Piknik 

Rodzinny", a we wrzesniu Dozynki gminne pod nazwq: ,,~wieto Darow Ziemi". Mieszkancy i 



liczni goscie spotykajq sie takze w przeddzien wigilii, by koledowac . Rokrocznie w 

imprezach uczestniczq mieszkancy i goscie. 

Urzqd Miasta i Gminy podjql prace projektowe nad budynkiem mieszkalnym( w 2 pol. XIX w. 

budynek szkolny), wpisanym do rejestru zabytkow nr 43, z przeznaczeniem na izbe pamieci. 

W tyrn celu planowane jest odrestaurowanie zabytkowego budynku przy ul. SW. Wojciecha i 

przeznaczenie go na cele muzealne, w ktorym gromadzone bylyby wszystkie pamiqtki 

swiadczqce o bogatej historii naszego regionu. 

Zaloieniem wladz jest systematyczne rozwijanie gminy jako centrum turystyczno - 
rekreacyjnego pod Warszawq. Gmina jest przygotowana na przyjqcie inwestorow, 

ktorzy swoimi dzialaniami wzbogaciliby bazq rekreacyjno - sportowq poprzez na 

przyklad zbudowanie pola golfowego, basenu z podgrzewanq wodq oraz obiektow dla 

sportow zimowych, aquaparku, amfiteatru. 

Zasoby dobr kulturv 

Tabela: Obiekty i zespojy wpisane do rejestru zabytkow zlokalizowane w Miescie Serock 

LP. 

1. 

2. 

3. 

4. 

wieku 

1 1 szkola; zaadaptowany w 2 pol. XX w. na budynek mieszkalny. 1 ~ 

6. 

I 7. 

8. 

5. LII. Rynek 5 Budynek mieszkalny rnurowany z oficynq z 2 pol. XIX A-45 

Obiekt 

Grod wczesnoSredniowieczny ,,GrodziskoV lub ,,Barbarkan 

Zespol kosciola parafialnego p.w. Najswiqtszej Marii Panny 

Rzymskokatolicki cmentarz parafialny( w granicach muru) 

UI. Rynek 1 Budynek mieszkalny murowany z 1 pol. XIX w. 

pocztowy z 1 pol. XIX wieku 

LII. PuHuska 15 Budynek mieszkalny murowany, 

Nr rejestru 

A - 77911 130168 

11011320 

1385 

A-44 

UI. Rynek 14 Budynek mieszkalny murowany XIXI XX wiek 

UI. Rynek 16 Budynek mieszkalny murowany z poczqtku XX 

wieku. 

UI. Swietego Wojciecha 1 Budynek drewniany z 2 pol. XIX w- 

I I 1 

A-46 

A-23 

A-43 

9. 
I 

UI. PuHuska 13 Budynek mieszkalny murowany, dawny zajazd A-47 

pocztowy z 1 pol. XIX wieku 

UI. PuHuska 17 Budynek mieszkalny murowany 

Bruk placu rynkowego 1846-48 

A - 47 

A - 48 



Tabela: Obiekty i zespoly wpisane do ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 

zlokalizowane w miescie Serock 

I LP. 1 0 biekt Lokalizacja 
, I 

I 1 3. 1 Budynek mieszkalny 
I 1 Brukowa 15 

1. 

Budynek mieszkalny 2 
Pozostalosci twierdzy i walow ziemnych 1 Polnocna czgsc miasta 

Brukowa 7 

I 

5. 1 Plebania, ogrodzenie i kiosk w ogrodzeniu I U I  Farna 1 

I I 

I 

8. 1 Budynek mieszkalny 
I I Kosciuszki 12 

4. 

I 1 9. 1 Budynek mieszkalny 
I 1 Kosciuszki 1'3 

Budynek mieszkalny 1 Farna 3 

I I 

1 29. 1 ~ u d ~ n e k  mieszkalny, 

10. 

1 Rynek 9 

Kosciuszki 16 

Niska 1 

Niska 19 

Piaskowa 2 

Piaskowa 6 i Piaskowa 8 

Pultuska35 

Pultuska 36 

Pultuska 42 

Pultuska 44 

Pultuska 50 

Retmanska 4 

Retmanska 10 

Retmanska 17 

Retmanska 20 

Retmanska 51 

Retmanska 53 

Retmanska 57 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. I 

- 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

1 30. 1 Budynek mieszkalny, 

Budynek mieszkalny 

Budynek mieszkalny 

Budynek mieszkalny 

Budynek mieszkalny 

Budynek mieszkalny, domek rybacki 

Budynek mieszkalny, domek rybacki 

Budynek remizy( w latach 2005-2006 
przebudowana i zaadaptowana na sale 
widowiskowq( 120 miejsc) w ramach 
projektu ZPORR) 
Budynek mieszkalny, sklep 

Budynek mieszkalny, sklep 

Budynek mieszkalny, 

Budynek mieszkalny, sklep 

Budynek mieszkalny, domek rybacki 

Budynek mieszkalny, 

Budynek mieszkalny, 

Budynek mieszkalny, domek rybacki 

Budynek mieszkalny, domek rybacki 

Budynek mieszkalny, 

Budynek mieszkalny, 

I Wqska 4 

Kosciuszki 13a 

1 31. ( Budynek mieszkalny, 1 Wolskiego 6 

1 32. Budynek Szkoly podstawowej i gimnazjum I Pultuska 68 



I I 

34. 1 Budynek I Rybaki 13 

1 33. 1 Budynek 
I 

I I I 

( 35. 1 Budynek I Rybaki 15 1 

Rybaki 5 

I I 

36. 1 Budynek 1 Rybaki 17 

I I 

38. 1 Budynek I Rybaki 21 
I I 

39. 1 Budynek I Rybaki 35 

1 40. 1 Budynek 
I I 1 Rybaki 37 I 

I 

41. 1 Budynek 1 Rybaki41 -1 
I I 

42. 1 Budynek 1 Rybaki 41a -7 
I I I 

1 43. 1 Budynek 1 Warszawska 12 a 
I 

Warszawska 27 

1 45. 1 Budynek 
I I I Warszawska 4 I 

I 1 Warszawska 6 
I I 

48. 1 Budynek 1 Wyzwolenia 14 

I 1 Wyzwolenia 31 
I 

51. 1 Budynek 1 Wyzwolenia 7 
I I 

52. 1 Budynek 1 Zakroczymska 10 

1 53. 1 Budynek 1 Zakroczymska 2 

1 54. / Budynek I Zakroczymska 6 

I I 

57. 1 Budynek 1 Radzyminska 12 

I 55. 

56. 

I I 

58. 1 Budynek poczty( dotychczasowy) 1 Radzymiriska 4 
I 

 rodl lo: Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego 

~udynek, sklep 

Budynek tzw. Agronomowka 

Pultuska 21 

Radzyminska 10 



1 .I .9. ldentyfikacja problemow 

W trakcie analizy dokonanej w rozdziale I zidentyfikowano nastqpujqce problemy, ktorych 

rozwiqzanie bqdzie rnozliwe na skutek wdrozenia Programu Rewitalizacji. Kaidemu ze 

zidentyfikowanych problemow nadano wage w skali liczbowej od 1 do 5 (1 - problem 

najmniej wainy, 5 - problem bardzo wainy) 

Zly stan techniczny budynkow stanowiqcych istotny element wizerunku miasta i 
posiadajqcych wlasnosc prywatnq I 
Zidentyfikowany problem 

i 
... 

I Brak rezerwy mieszkan pozostajqcych w dyspozycji miasta 1 I 

Waga 

problemu 

1 walorow przyrodniczych miasta. I I 

Stopniowe niszczenie starej zabudowy i detalu architektonicznego 

Brak wystarczajqcej ilosci srodkow na rernonty i konserwacjq 

Degradacja zabytkowego drzewostanu i stopniowa degradacja niektorych 

I 

Slaba dost~pnosc komunikacyjna miasta. 3 

3 

3 

3 

I -- 
Brak obiektow typu muzealnego w miescie, co utrudnia eksponowanie walorow ' 5 I I I historycznych miasta I I 

Zbyt malo terenow sluzqcych rekreacji dla mlodziezy szkolnej 
I 
13 

I 

Brak odpowiedniego budynku sluzqcego Bibliotece Miejskiej( gminnej) 

1.2. Sfera gospodarcza 

4 

Brak parkingow 

Drugq sferq poddanq analizie, bardzo wainq w procesie formulowania wnioskow 

dotyczqcych sytuacji spoleczno-gospodarczej miasta, jest sfera gospodarcza. Celern 

przeprowadzonej ponizej analizy jest okreslenie dynamiki rozwoju miasta i wskazanie tych 

obszarow, ktore mogq decydowac o przyszlej dynamice rozwoju gospodarczego. Waznyrn 

aspektem bqdzie wskazanie instrumentow i narzqdzi dostarczanych przez Miasto i Gminq 

lub inne podmioty, dzialajqce na rzecz intensyfikacji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej 

w gminie i miescie, opierajqcej siq w szczeg~lnosci na wypracowanych przez wiele lat 

przewagach konkurencyjnych, w branzach kojarzonych z Serockiem oraz w sektorze nowych 

technologii. 

4 



Diagram obok ukazuje 

strukturq podrozdzialu. 

Strukturn dzintalnofci 
gorpodarc=ej. Struktura i 
trendy. 

7 

Sfera gospodarcza miasta i calej gminy Serock jest scisle powiqzana z koniunkturq 

w aglomeracji Warszawskiej. Gospodarka tej aglomeracji naleiy do jednych 

z najbardziej rozwiniqtych w Polsce. Duzo inwestycji zagranicznych, usytuowanie urzqdow 

centralnych, dobra sieC komunikacyjna lqczqca z innymi rejonami kraju powodujq, ze 

Warszawa jest motorem gospodarki Polski. Waznym elementem majqcym wplyw na jej 

rozwoj ma polozenie lotniska miedzynarodowego. Na gospodarkq Serocka nie oddzialywajq 

inne aglomeracje miejskie. 

Poloienie w pasie Scislego powiqzania gospodarczego z Warszawq stwarza takie problemy 

rozwojowe dla Serocka. Odplyw do Warszawy ludzi mlodych, z wysokimi kwalifikacjami, 

pozbawia Serock szansy na rozwoj oparty na nowoczesnych technologiach, ktore to 

decydujq o przewadze konkurencyjnej regionow. 

W obszarze rewitalizowanym znajduje siq dawna baza materiaIowa GS, ktora obecnie 

naleiy do prywatnego przedsiqbiorcy. Caly teren jest bardzo zdegradowany. Wymaga 

kompleksowej rewitalizacji i odbudowy istniejqcych budynkow, ktore sq przeznaczone pod 

wynajem, gdzie prowadzona jest dzialalnosc handlowo- uslugowa. 

1.2.1. Struktura i trendy dzialalnosci gospodarczej. 

Wg rejestru ewidencji dzialalnosci gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza miasta i 

Gminy Serock, w dniu 31 grudnia 2010 r. zarejestrowanych bylo 953' podmioty gospodarcze. 

Dla porownania stan na 31 grudnia 2008r. wynosil 842 podmioty gospodarcze. Taki stan 

rzeczy odzwierciedla ogolne tendencje panujqce w gospodarce, gdzie najbardziej 

konkurencyjnymi i wytwarzajqcymi najwiqkszq czqsc Produktu Krajowego Brutto podmiotami 

sq wlasnie najmniejsze przedsiqbiorstwa, ktore jednoczesnie najbardziej elastycznie potrafiq 

reagowac na zmiany zachodzqce na rynku. 
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Jak ukazuje wykres ponizej od roku 2000 nastqpil wzrost ilosci firm na terenie miasta. 

Przyrost ten jest stabilny. Coraz wieksza ilosc firm jest nastepstwem ciqglego wzrostu 

gospodarczego Polski i dotyczy wiqkszosci miast naszego kraju. Nalezy jednak zwrocic 

uwagq na fakt, iz rozwoj firm jest szybszy w miastach blizszych Miastu Stolecznemu 

Warszawy, wolniejszy - w innych czqsciach Polski. Wykres ponizej ukazuje wzrost ilosci firm 

na terenie Miasta i Gminy Serock od roku 2000 do roku 2010. 

rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Waznq galqziq uslug jest ochrona zdrowia, w ktorej obok publicznych podmiotow powstajq 

prywatne gabinety. Przyrost podmiotow i liczby zatrudnionych obserwowany jest takze w 

sferze obslugi firm, nieruchomosci, gdzie powstalo szereg drobnych podmiotow. 

Nalezy zwrocic szczegolnq uwagq na fakt, ze na terenie Miasta brak jest instytucji 

swiadczqcych bezplatnq pomoc doradczq dla przedsiebiorcow oraz osob, ktore chcialyby 

takq dzialalnosC podjqc. 

Diagram: Udzial poszczegolnych branz w gospodarce Serocka. 
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Zmiany w gospodarce spowodowaly, ze zmienil siq nieco profil produkcyjny firm: obok 

przemyslu rolno-spozywczego, ktorego rozwoj jest uwarunkowany tradycjami i bogatym 

zapleczem rolniczym, rozwijajq siq w Serocku nowe galqzie gospodarki: uslugi, edukacja, 

turystyka. 

Jednym z podstawowych wskaznikow ilustrujqcych stan lokalnej gospodarki jest poziom 

aktywizacji gospodarczej liczony jako ilosC zarejestrowanych podmiotow gospodarczych 

na 10 tys. mieszkancow. Wyraza on sklonnosk danej populacji do podejmowania dzialalnosci 

gospodarczej, jak rowniez zaufanie do sytuacji na rynku. 

Z powyzszych danych moina stwierdzic, i e  sklonnosk do podejmowania dzialalnosci 

gospodarczej przez mieszkancow Serocka jest niska w porownaniu do miast polozonych 

w sqsiedztwie Warszawy. Dane porownawcze ukazujq, ze sklonnosk ta jest wyzsza 

w miastach i gminach blisko Warszawy. Im odleglosk wiqksza tym sklonnosk do 

prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej jest mniejsza. Waznym elementem 

stymulacji rozwoju drobnych firm jest pomoc instytucji swiadczona dla osob chcqcych podjqc 

dzialalnosk gospodarczq. Nalezy zwrocik szczegolnq uwagq na ogolnopolskq tendencjq 

braku samosterowalnosci spowodowanq zlym systemem nauczania w Polsce. 

Samosterowalnosc rozumiana jako umiejqtnosc kierowania samym sobq, to swoista suma 

zaradnosci i aktywnosci. Wydaje siq, ze jest to podstawowa cecha, warunkujqca zdolnosC do 

zachowan przedsiqbiorczych. OdpowiedzialnosC za wyksztalcanie w mlodych ludziach takich 

cech ponoszq placowki edukacyjne. Podczas edukacji nalezy zwrocic szczegolnq uwagq na 

kreowanie postaw przedsiqbiorczych. 



Jednak poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaznikow obrazujqcych 

aktywnosc biznesowq populacji. Dzialania rewitalizacyjne muszq prowadzic do ozywienia 

gospodarczego, umozliwienia wszystkim podjecia dzialalnosci gospodarczej. 

llosc sklepow w miescie najlepiej obrazuje dynamike rozwoju gospodarczego, ktory 

przeklada sie na konsumpcje. 8 lat temu w Serocku dzialalnosc prowadzilo 45 sklepow. W 

2008 roku juz 92. Widoczny jest przyrost konsumpcji. Jest to tendencja ogolnopolska 

spowodowana zmianq postaw ludnosci. Jednak niemal podwojenie ilosci sklepow w ciqgu 8 

lat wskazuje na wzrost zamoznosci mieszkancow Serocka. 

W sektorze handlu dzialajq male punkty handlowe. Na terenie miasta istniejq 3 sklepy 

wielkopowierzchniowe. Dla gospodarki miejskiej waznq role odgrywa rowniez targowisko, z 

ktorego Miasto czerpie korzysci w postaci oplat. Zmianq tendencji w strukturze placowek 

handlowych mozna zaobserwowak poprzez wzrost liczby podmiotow przy jednoczesnym 

spadku zatrudnienia. 

W miescie uwidocznil siq problem polegajqcy na zlej lokalizacji targowiska, ktore znajduje siq 

w centrum miasta, na Rynku przed Ratuszem. Powoduje to calkowity paraliz miasta w dni 

handlowe. 

Generalnie, mozna stwierdzic, ze wystepuje tendencja do przeksztalcania struktury 

podmiotow gospodarczych. Miejsce duzych przedsiqbiorstw zajmujq w coraz wiqkszym 

stopniu male firmy, glownie uslugowe. 

Wainym elementem diagnozy warunkujqcej przeprowadzenie dzialan 

rewitalizacyjnych jest analiza ,,szarej strefy". 

Na wstepie naleiy zaznaczyk ze ,,szara strefa" to nie ,,czarny rynek". ,,Czarny rynek" to 

dzialalnosk nielegalna co do istoty: handel narkotykami, broniq itp. ,,Szara strefa" to 

dzialalnosc legalna co do istoty bez oficjalnego rejestrowania tej dzialalnosci i bez zglaszania 

obowiqzku podatkowego. Ze wzglgdu na brak statystyk dotyczqcych ,,szarej strefy" w miescie 

nalezy siq posluzyc badaniami przeprowadzonymi podczas rozmow z mieszkancami miasta. 

Badanie te, aczkolwiek pomocne, nie mogq byc do konca wiarygodne. Nalezy jednak uznac, 

ze ,,szara strefa" istnieje na terenie miasta i calej gminy, lecz jej rozmiary s q  niewielkie w 

porownaniu z innymi miastami wojewodztwa i Polski. Oprocz oczywistych negatywnych 

skutkow, ,,szara strefa" jest sposobem stopniowego wchodzenia w oficjalny obieg 

gospodarczy. Wladze miasta nie powinny zwalczac ,,szarej strefy" lecz stopniowo wlqczac j q  

w oficjalny obieg gospodarczy. 



1.2.2. Obszary a ktywnosci gospodarczej w miescie 

Analizujqc to zagadnienie nalezy zwrocic uwage na geograficzne aspekty cechujqce 

strukture prowadzonej w Miescie dzialalnosci gospodarczej. Mozna wyodrebnic obszary 

posiadajqce wysokie kompetencje i dosyc dobrze rozwiniqtq infrastrukturq technicznq oraz 

obszary o charakterze turystycznym i historycznym. 

Najwiqksze znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju dzialalnosci gospodarczej w Serocku 

majq obszary zgrupowane przy drodze krajowej nr 61 lqczqcej Warszawe z Augustowem 

oraz centrum miasta. Wzmozony ruch oraz dobre polqczenia komunikacyjne sprawiajq, ze 

jest to dobre miejsce do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. 

1.2.3. Uwarun kowania budietowe realizacji przedsiewziec inwestycyjnych 

Pomimo, ze program rewitalizacji musi byc finansowany wspolnie przez inwestorow 

prywatnych, budzety publiczne i wklad srodkow strukturalnych Unii Europejskiej, glownym 

inicjatorem i najwazniejszym inwestorem w ramach jego wdrazania bqdzie Miasto i Gmina 

Serock. Miasto, ze wzgledu na duzy potencjal gospodarczy i duze tradycje w tym zakresie, 

dysponuje budzetem, ktory pozwala na zaspokajanie biezqcych potrzeb mieszkancow, 

a oprocz tego na realizacjq wielu zadan inwestycyjnych. Na wysokosc dochodow 

budzetowych miasta, najwiekszy wplyw ma podatek od nieruchomosci oraz wplywy z udzialu 

w podatku dochodowym od osob fizycznych i prawnych. Warto wiqc pokazac potencjal 

inwestycyjny lokalnego budzetu. 

WielkosC dochodow Miasta wynika z przepisow zawartych w ustawie o dochodach 

jednostek samorzqdu terytorialnego, ktora okresla zrodla finansowania jednostek samorzqdu 

terytorialnego. 

Dochody budzetu gminy Serock wzrosly w latach 2003-2010 z 18.326.01 1,00 tys. zl. do 

44.828.499,26 z19. W kolejnych latach zwraca uwagq stopniowy przyrost wplywow 

budzetowych. Zestawienie dochodow budzetu gminy Serock, z wyszczegolnieniem ich 

glownych zrodel dla lat 2003-2010, przedstawiono w ponizszej tabeli. 

Referat Finansowo -Budietowy 



Tabela 1. Dochody budzetu gminy Serock 2003-2010'~ 

Tabela 2. Wydatki budietu gminy Serock w latach 2003 -2010 

I WYDATKI OGOLEM 1 19 498 869,OO 1 22 251 237,OO 1 24 678 797,OO 1 30 237 937,41 1 34 758 421,73 / 38 577 451,00 1 41 603 747,49 1 42 057 243.07 1 

WYDATKI 
INWESTYCYJNE 

I 2 695 791,OO 1 4 126 343.00 1 4 422 631,00 1 7 634 690,57 1 9 139 270.1 1 1 10 860 634,07 / 12 751 620.57 1 10 002 404;04 / 

'O Referat Finansowo- Budzetowy, 201 1 r. 



Istniejqcq strukture naleiy ocenic pozytywnie, wysoki udzial dochodow wlasnych sprzyja 

bowiem trafnosci prognozowania budzetu. W strukturze wpiywow dominowaly dochody wlasne. 

Stabilny udzial cechowal wplywy z subwencji budzetu paristwa. Srodki pozyskiwane z tytulu 

subwencji oswiatowej byly niewystarczajqce w stosunku do kosztow funkcjonowania szkol. W 

wartosciach kwotowych mial miejsce stopniowy przyrost wplywow z tego zrodla dochodow. 

Dotacje byly najmniej znaczqcym zrodlem dochodow budtetu do 2005r. W roku 2008 dotacje 

stanowily wazne zrodlo dochodow, co jest nastepstwem otrzymania przez gminq srodkow z 

funduszy strukturalnych oraz w ramach Samorzqdowego lnstrumentu Wsparcia Rozwoju 

Mazowsza, oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wydatki budzetu gminy Serock wzrosly w badanym okresie z 19 498 869,OO w 2003r. do 

42 057 243,07 tys. zl. w 2010r." Najwyzsze wartoSci cechujq 2010r. Szczegolowe zestawienie 

wielkosci i struktury wydatkow przedstawiono w tabeli nr 2. 

Wzrost nastepowal on w sytuacji przyrostu wydatkow inwestycyjnych. Wyzsze tempo przyrostu 

wydatkow inwestycyjnych jest zjawiskiem pozytywnym. Utrzymaniu tendencji rozwoju gminy 

bqdzie sprzyjac realizacja modelu strategicznego zarzqdzania. W przyszlosci konstruujqc 

montaz finansowy projektow inwestycyjnych nalezy dokladnie badac mozliwosc utrzymania 

plynnosci finansowej gminy w dluiszym okresie. 

Analiza budietu gminy na przestrzeni lat wykazuje rosnqcy udzial wydatkow na inwestycje w 

calosci budzetu co Swiadczy o prorozwojowym podejsciu wladz do rozwoju gminy. Rowniei 

wydatki na inwestycje w ochrone Srodowiska wzrastajq co Swiadczy o rosnqcej Swiadomosci 

ekologicznej. 

Samodzielne podmioty, calkowicie uniezaleznione od funduszy miejskich lub prowadzqce 

wlasnq gospodarkg srodkami publicznymi mogq autonomicznie wystepowac jako odbiorcy 

zewnetrznych zrodel finansowania. Jedynym warunkiem jest zbieinosC planowanych przez te 

podmioty inwestycji z zalozeniami Programu Rewitalizacji oraz zaloieniami innych funduszy 

pomocowych, ktore duzq wage przywiqzujq do efektow spoleczno-ekonomicznych 

realizowanych zadan. Duze znaczenie w realizacji zadari na obszarach rewitalizowanych, 

szczegolnie tych o znaczeniu spolecznym, bedq mialy, obok jednostek budietowych, wspolnoty 

mieszkaniowe oraz organizacje pozarzqdowe (fundacje, stowarzyszenia). 

I I Keferat Finansowo- Budzetowy, 201 1r. 



1.2.4. Problemy zidentyfikowane w obszarze gospodarczym 

Wynikiem wyiej przeprowadzonej analizy jest okreslenie tych cech i czynnikow sfery 

gospodarczej Miasta ktore mogq mieC najwieksze odzwierciedlenie w procesach 

rewitalizacyjnych. Z tego wzgledu lista problemow nie bedzie obejmowak wszystkich 

zidentyfikowanych w badanych obszarach, a jedynie te, ktore majq bezposredni zwiqzek 

z wdrozeniem programu rewitalizacji. 

W trakcie analizy dokonanej w rozdziale I zidentyfikowano nastepujqce problemy, ktorych 

rozwiqzanie bedzie mozliwe na skutek wdroienia Programu Rewitalizacji Obszarow 

Miejskich. Kaidemu ze zidentyfikowanych problemow nadano wage w skali liczbowej od 

1 do 5 (1 - problem najmniej wainy, 5 - problem bardzo wainy) 

I Ograniczenia moiliwoSci budietu Miasta priorytetowymi inwestycjami - I 0  I 

Zidentyfikowany problem 

koniecznosc wywazenia przekazywanych srodkow na realizacje inwestycji 

obejmujqcych obszary miejskie i zaangaiowania finansowego w realizacje 

wydatkow biezqcych. 

Waga 

problemu 
- 4 

1 

Bardzo niska aktywnosk gospodarcza mieszkancow 
I I 4  
I 

Brak miejsc pracy 15 
I 

Stagnacja gospodarcza spowodowana odplywem duiych inwestorow 3 I 

procesy inwestycyjne w miescie I ~ 
I 

Trudnosci z pozyskiwaniem takich instytucji, ktore finansowo angazowalyby siq w 

gospodarczq 1 1 

3 I 

I 0d3yw osob z wyzszymi kwalifikacjami do wiekszych osrodkow miejskich 

Malo instrumentow wsparcia dla osob chcqcych zalozyC nowq dzialalnosc 

5 

3 



I .3. Sfera spoteczna 

Ostatniq sferq poddanq analizie, kluczowq w formu~owaniu zadan z zakresu rewitalizacji 

obszarow miejskich, jest sfera spoleczna. Celem przeprowadzonej ponizej analizy jest 

okreslenie sytuacji demograficznej w Miescie i Gminie oraz najwazniejszych potrzeb 

mieszkancow. 

Okreslone zostanq takze 

obszary, co do ktorych mozna 

uznaC, i i  sq  zqgroione 

Sytuacja damograficrna i 
ipoteczna terenu - 

procesami patologicznymi, 

negatywnie wplywajqcymi na marginalizacji spo tecmcj w 
Gminie i Mieicie Serock - 

otoczenie. problem patologii spoteczn ych 
oraz prrestepczoici 

Problemy ridantyfiowane w 
obszarze spoteculyrn 

1.3.1. Sytuacja demograficzna i spoleczna terenu 

Dane demograficzne o populacji mieszkancow Gminy i Miasta Serock ujawniajq wiele 

ciekawych informacji o zrodlach obecnych trudnosci i zarazem pomagajq zdiagnozowak 

zagrozenia. 

Pierwszym elementem poddanym analizie jest zmiana ilosci osob zamieszkujqcych teren Gminy 

i Miasta Serock na przestrzeni lat. Poniiej przedstawiono dane dotyczqce ilosci mieszkancow. 



Tabela. Stan ludnosci na dzien wg stalego miejsca zameldowania 31 XI1 2010 ogolem 

Wedlug danych z bazy ewidencji ludnosci w 2010 roku Gminq i Miasto Serock zamieszkiwalo 

12 293 osob. Samo Miasto Serock zamieszkiwalo natomiast 3 839 osob12. Wykres ponizej 

przedstawia graficznie wzrost liczby ludnosci w gminie oraz tendencje na terenie miejskim. 

Diagram. Stan ludnosci na dzien 31 .XI1 wg stalego miejsca zameldowania w latach 2000-2010 

w Gminie i Miescie Serock. 

rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jak ukazujq dane w calej Gminie Serock nastqpil gwaltowny przyrost liczby ludnosci. 

Spowodowane jest to bez wqtpienia tendencjq do przenoszenia siq osob dotychczas 

zamieszkalych w duzych miastach na tereny wiejskie. 

Teren wiejski gminy Serock charakteryzuje siq unikalnymi walorami przyrodniczymi co 

powoduje, ze jest znakomitym miejscem do zamieszkania. Osoby, ktore przenoszq siq na 
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terenie gminy pochodzq glownie z Warszawy. Nalezy jednak zwrocic szczegolnq uwagq, ze 

osoby te, nie pracujq w lokalnej gospodarce zasilajqc jej potencjal gospodarczy, lecz dojezdzajq 

do pracy do Warszawy. 

Diagram. Stan ludnosci na dzien 31 .XI1 wg stalego miejsca zameldowania w latach 2000-2010 

w Miescie Serock. 

" .  
rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Faktem godnym odnotowania jest staly wzrost liczby ludnosci na terenie Miasta Serock. 

Przyrost naturalny obrazuje tabela ponizej13 

Zrodlo: Referat Spraw Obywatelskich 

lstotne jest, ze przez caty okres od roku 2000 przyrost naturalny w gminie i miescie by+ - 

w przeciwienstwie do tendencji ogolnopolskich - dodatni. Choc w latach od 2000 zarowno na 

1 l3 Przyrost naturalny - r6inica pomiedzy liczbq urodzen a liczbq zgonow w okreslonym czasie i na okreslonym 

obszarze. WartoSc dodatnia oznacza liczbe urodzen przewyzszajqcq liczbe zgonow, ujemna - odwrotnie. 



terenie wiejskim jak i miejskim wystqpujq wahania mozna uznac, ze przyrost naturalny jest 

pozytywnq stronq demograficznq Miasta i Gminy Serock. Spodziewac siq nalezy jednak 

ujemnych wskaznikow w latach od 2013 roku. Sytuacja ekonomiczna ludzi mlodych przeklada 

siq na ilosc dzieci. 

Prowadzone przez demografow badania i analizy wskazujq, ze trwajqcy od kilkunastu lat 

spadek rozrodczosci w Polsce jeszcze nie jest procesem zakonczonym i dotyczy w coraz 

wiqkszym stopniu kolejnych rocznikow mlodziezy. Wsrod przyczyn tego zjawiska wymienia siq 

rosnqcy poziom wyksztalcenia, trudnosci na rynku pracy, zmniejszenie swiadczen socjalnych na 

rzecz rodziny, brak w polityce spotecznej filozofii umacniania rodziny 

i generalnie trudne warunki spoleczno-ekonomiczne, w jakich znalazlo siq pokolenie w wieku 

prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertow, w najblizszych latach nalezy liczyc siq 

z dalszym spadkiem wspolczynnika dzietnosci, z obecnej sredniej 1,25 dziecka na kobietq do 

okolo 1 , l  w 2010 r., po czym w latach 2010-2020 mozna oczekiwac niewielkiego wzrostu 

dzietnosci do wartosci okolo 1,2. 

1.3.2. Gtowne przemiany spoteczne i gospodarcze 

Najwazniejszym czynnikiem, juz wskazanym w poprzednich podrozdzialach, jest ciqgly przyrost 

ludnosci zamieszkujqcej Miasto i Gmine Serock. Tendencja ta ma charakter wzrostu. 

Tabela ponizej przedstawia prognozowany wzrost ilosci mieszkaricow Miasta i Gminy Serock. 

Prognoza zostala oparta na dotychczasowej dynamice oraz wzrostowych tendencjach 

gospodarczych i spolecznych. 

Wykres 1. Prognozowany wzrost ilosci mieszkancow Miasta i Gminy Serock. 
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Liczba mieszkancow Miasta Serock nie bedzie rosla w sposob widoczny. Duzy ruch 

samochodow na terenie miasta, malo miejsca pod nowq zabudowe mieszkalnq powodujq, ze 

osadnictwo bedzie rozwijac siq na terenach wiejskich. 

W analizie struktury demograficznej nie mozna pominqc faktu zamieszkiwania czasowego na 

terenie gminy osob niezameldowanych. Bardzo czesto sq  to osoby z innych czesci Polski oraz 

swiata szukajqce pracy. Czqsc osob przebywa w Polsce nielegalnie i nie posiada zezwolenia na 

prace. 

W dalszym ciqgu bqdzie nastqpowal spadek umieralnosci i wzrost przecietnej dlygosci zycia, 

jednak odrabianie zaleglosci w tej dziedzinie w stosunku do krajow najbardziej rozwinietych 

bedzie nastepowalo wolniej niz w ostatniej dekadzie. Przecietne trwanie zycia wzrosnie 

z obecnych 74,5 lat (70,4 mezczyzni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 r. (74,6 mezczyzni, 81,2 

kobiety) oraz do 80 lat w 2030 r. (77,6 mezczyzni, 83,3 kobiety). 

Obserwowana juz w latach 90-tych depresja urodzeniowa w dalszym ciqgu poglqbia siq. Od 

1989 r. poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej zastepowalnosci pokolen. W 2006 r. 

wspolczynnik dzietnosci w Polsce wynosil1,25 i byl najniiszy od ponad 50 lat, natomiast 

w 2009 r. odnotowano minimalny jego wzrost do poziomu 1,39. Bardzo podobne tendencje 

panujq w Miescie i Gminie Serock. Najbardziej korzystnq sytuacje demograficznq okresla 

wspolczynnik ksztaltujqcy siq na poziomie 2,l-2,15, tj. kiedy w danym roku na jednq kobiete w 

wieku 15-49 lat przypada srednio 2 dzieci. Jednakze, z badan rodzin wynika, ze model rodziny 

polskiej upodabnia siq do wzorcow zachodnioeuropejskich, nie nalezy wiqc oczekiwac powrotu 

do wysokiej dzietnosci. 

W latach 90-tych nastqpilo przesuniqcie najwyiszej plodnosci kobiet z grupy wieku 20-24 

lata do grupy 25-29 lat. Jest to wynikiem wyboru, jakiego coraz czesciej dokonujq ludzie 

mlodzi decydujqc siq najpierw na osiqgniecie okreslonego poziomu wyksztalcenia oraz 

stabilizacji ekonomicznej, a dopier0 potem na zalozenie rodziny oraz jej powiqkszenie. 

Biorqc pod uwage strukture aktywnosci zawodowej Serocka, niekorzystny jest takze brak 

rozwinietego szkolnictwa wyzszego na terenie miasta, za pomocq ktorego mozna by z jednej 

strony zatrzymac lokalnq mlodziei, z drugiej zas zachqcic ludzi spoza Miasta do 

zamieszkania na jego terenach. Wyjazdy w celach edukacyjnych sprzyjajq migracji oraz 

zwiqkszajq ryzyko odpiywu ludnosci z wyzszym wyksztalceniem. 

Waznym elementem diagnozy zmian w sferze spolecznej i gospodarczej jest bezrobocie. 

W Serocku wiekszosc bezrobotnych to mqzczyzni, jednak trzeba zwrocic uwage na bezrobocie 

wsrod kobiet, poniewaz jest to grupa bardziej podatna na bezrobocie dlugotrwale. Bezrobocie 

kobiet jest wynikiem dosyc zroznicowanego zbioru przeslanek, majqcych generalnie dwojakq 

nature. Po pierwsze - mozemy mowic o przeslankach natury ekonomicznej - tzn. takich, ktore 



sq zwiqzane z szeroko rozumianym zagadnieniem struktury popytu na pracq. Ich roznicujqce 

tub, co gorsze, dyskryminujqce w swym charakterze dzialanie nie jest mozliwe w odniesieniu do 

jakiejkolwiek plci; mogq sie one objawiac w praktyce jedynie pod postaciq okreslonych dla 

poszczegolnych stanowisk pracy wymogow kwalifikacyjnych. 

Najwiekszq grupe bezrobotnych stanowiq osoby pomiedzy 18 a 24 rokiem iycia, czyli osoby 

mlode (172 osoby bezrobotne). Sytuacja jest zla jesli chodzi o absolwentow wszystkich 

rodzajow szkol. Najliczniejsza grupa zarejestrowanych absolwentow ukonczyla szkoly srednie 

zawodowe oraz policealne, mniej liczni byli absolwenci szkol wyzszych oraz szkol zasadniczych 

zawodowych. Faktem godnym uwagi jest tutaj wzrost znaczenia kategorii absolwentow szkol 

wyzszych. 

Analizujqc statystyki bezrobocia mozemy wyciqgnqc uzasadniony wniosek, ze przecietny okres 

pozostawania bez pracy w regionie systematycznie siq wydluza. Bezrobocie dlugotrwale dotyka 

przede wszystkim osoby nie posiadajqce zadnego wyksztalcenia lub legitymujqce sie 

wyksztalceniem gimnazjalnym oraz nizszym. Zdecydowanie najliczniejszq grupq osob 

dlugotrwale bezrobotnych stanowiq te cechujqce sie niewielkim doswiadczeniem zawodowym - 
do 1 roku - bqdi  tez jego brakiem. W calym Miescie i Gminie Serock zarejestrowanych jest az 

782 osob, ktore zaliczyc nalezy do osob dlugotrwale bezrobotnych. 

Zatrwazajqcy jest fakt, iz sposrod wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z terenu calego 

Miasta i Gminy Serock tylko 58 osob ma prawo do zasilku. 

Najczesciej spotykanymi barierami spolecznymi wejscia na rynek pracy sq: 

- brak wyuczonego zawodu 

- niskie kwalifikacje 

- dezaktualizacja zawodu 

- niedopasowanie posiadanego wyksztalcenia i przygotowania zawodowego do potrzeb 

lokalnych pracodawcow 

- brak gruntownego doswiadczenia zawodowego wynikajqcego z czestej zmiany pracy i 

podejmowania prac jakichkolwiek dla ratowania wlasnej egzystencji 

- brak gotowosci do orientacji zawodowej 

Brak kwalifikacji zawodowych jest gtownq przyczynq bezrobocia. 95 osob 

zarejestrowanych jako bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Serock nie posiada jakichkolwiek 

kwalifikacji zawodowych. 



Szczegolnie dokuczliwe jest dlugotrwale pozostawanie bez pracy, prowadzqce czesto do 

skrajnego ubostwa. Brak perspektyw na przerwanie trudnej sytuacji spowodowanej brakiem 

zatrudnienia, brakiem srodkow na utrzymanie rodziny prowadzi t e i  do powstawania patologii 

spolecznych. 

Szczegolnq uwagq nalezy zwrocid. na program nauczania szkol ponadgimnazjalnych 

w Serocku, ktore wedlug danych Powiatowego Urzedu Pracy poglebiajq bezrobocie. 

Ukonczenie szkol nie daje szans na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. 

Stopa bezrobocia w calym powiecie legionowski wynosi 10,9% i nalezy do najniiszych w 

powiatach polozonych w bezposrednim sqsiedztwie Warszawy. Bezrobocie to jest wyzsze od 

sredniej dla wojewodztwa mazowieckiego (9%) ale nizsze od sredniej krajowej (12,3%). 

Legionowski rynek pracy jest rynkiem bardzo specyficznym i ograniczonym. Brak jest duiych 

zakladow. Liczba ofert pracy jest niewielka. 
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Szacuje siq, ze okolo 213 czynnych zawodowo poszukuje pracy na terenie Warszawy. 

Polozenie blisko miasta Stolecznego Warszawy nie zawsze wiqze sie z niskim bezrobociem. 

Problemem Miasta i Gminy Serock jest brak wykwalifikowanej sily roboczej. Brak tych 

kwalifikacji skazuje osoby bezrobotne na stagnacjq i ubostwo. Niezbqdne jest podjqcie dziaiari 

zaradczych w celu wsparcia psychologicznego dla tych osob. Wytworzenie chqci uczestnictwa 

w organizowanych szkoleniach jest tak samo wazne jak kwalifikacje pozyskane dzieki tym 

szkoleniom. 



Dlatego tei, dzialania rewitalizacyjne polegac muszq rowniez na przelamaniu barier 

wyjscia na rynek pracy osob z grup marginalizowanych. Organizacja szkolen oraz pomoc 

psychologow stanowic musi wainy element w dzialaniach wladz Miasta 

i Gminy jak rowniei organizacji pozarzqdowych. Aktywnosc organizacji przyczyni siq do 

osiqgniqcia celow programu rewitalizacji. 

Naleiy zwrocic szczegolna uwagq na osoby bezrobotne i absolwentow szkol, ktorzy majq 

klopoty z wejsciem na rynek pracy. Brak jest szkolen i innych bodicow, ktore mogq 

skutkowac wejsciem na rynek pracy. 

1.3.3. Charakterystyka zjawiska marginalizacji spoiecznej w Miescie i Gminie 

Serock - problem patologii spoiecznych oraz przestepczosci 

Jednym z glownych kryteriow wskazania obszarow podlegajqcych rewitalizacji, szczegolnie 

obszarow miejskich, jest wystepowanie na tych obszarach zjawisk patologicznych oraz 

o charakterze przestepczym. W celu okreslenia takich obszarow problemowych nalezy wziqC 

pod uwage dane gromadzone przez jednostki dbajqce o utrzymanie porzqdku w miescie (m.in. 

Policja, Straz Miejska) oraz dane dotyczqce intensywnosci korzystania z roznych form opieki 

spolecznej. 

Straz Miejska jest formacjq powolanq do wykonywania czynnosci administracyjno - 

porzqdkowych w zakresie ochrony bezpieczenstwa i porzqdku publicznego okreslonym 

w ustawie o Strazach gminnych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 779) jak rowniei zadan 

wynikajqcych z uchwal Rady Miejskiej. 

Z rozmow z mieszkancami wynika, ze poczucie zagrozenia bezpieczenstwa publicznego jest 

wysokie. Obrona mieszkaricow przed przestepczosciq zostala uznana za jeden 

z najwainiejszych problemow miasta i calej gminy. Moina jednak sqdziC, ze opinia 

o bezpieczenstwie jest w znacznym stopniu ksztaltowana pod wplywem informacji medialnych, 

a w niewielkiej czesci jest pochodnq bezposrednich doswiadczen. 

Dominujq drobne przestepstwa przeciwko mieniu. Systematycznie spada liczba wlaman 

i kradzieiy. Na stalym, duzym poziomie utrzymuje sie liczba przestepstw przeciwko zyciu 

i zdrowiu. Wsrod nich niewielki udzial procentowy majq ciezkie przestepstwa - zabojstwa 

i rozboje, jednakze wywierajq one najwiekszy wplyw na spoleczne poczucie bezpieczeristwa. 

Na stan bezpieczenstwa i porzqdku publicznego rzutuje naduzywanie alkoholu wsrod 

mieszkancow miasta. Brak pracy takze jest jednq z przyczyn czynow przestepczych. 



Niepokojqcym zjawiskiem jest rozszerzanie siq zjawisk patologicznych wsrod mlodocianych. 

Coraz wiqkszym zagrozeniem staje siq narkomania i zwiqzane z n iq przestqpstwa. Zjawiskiem 

niepokojqcym jest przyzwolenie spoleczne-brak reakcji mieszkancow na zdarzenia niezgodne z 

prawem, a takze brak wspolodpowiedzialnosci za stan bezpieczenstwa w miescie. 

W zakresie zwalczania przestqpczosci oraz zjawisk patologii spolecznej niezbqdna jest 

efektywna, biezqca wspolpraca wszystkich sluzb zajmujqcych siq bezpieczelistwem, ktorej 

podstawowym warunkiem jest sprawny system lqcznosci. W poprzednich latach stworzono na 

terenie miasta monitoring wizyjny, ktory w znacznym stopniu zwiqkszyl bezpieczenstwo 

mieszkancow. 

W miescie Serock dziala Osrodek Pomocy Spolecznej. Pomoc w ramach zadan wlasnych, 

finansowanych z budzetu gminy, udzielana jest poprzez finansowanie posilkow, wyplatq 

zasilkow celowych oraz Swiadczona jest pomoc uslugowa dla osob starszych i chorych. Zasilki 

celowe z OPS wyplacane s q  osobom znajdujqcym siq w trudnej sytuacji materialnej, m.in. z 

powodu bezrobocia czy choroby. Z zasilkow tych w roku 2010 skorzystalo 484 osoby, w sumie 

wyplacono 478.085,OO zli4. Zadania zlecone obejmujq wyplatq zasilkow stalych 

i zasilkow okresowych oraz oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne osobom 

pobierajqcym swiadczenia z pomocy spolecznej. 

Zasadniczym powodem korzystania z pomocy spolecznej w Miescie i Gminie Serock jest 

bezrobocie, bieda, niepelnosprawnost i dlugotrwala choroba. Marginalna skala dotyczy 

problemow sieroctwa, bezdomnosci, narkomanii, trudnosci w przystosowaniu do zycia po 

opuszczeniu zakladu karnego oraz klqski zywiolowej i ekologicznej. 

Jednym z zadan do realizacji jest umozliwienie osobom niepelnosprawnym oraz chorym 

uczestnictwa w zyciu spolecznym oraz zapewnienie im pracy i dobrych warunkow socjalnych. 

1st nieje potrzeba przeznaczenia srodkow wlasnych oraz funduszy europejskich na rzecz 

polepszenia sytuacji oraz edukacji osob niepelnosprawnych. ~ r o d k i  takie pochodzq glownie z 

Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

Grupq spolecznq wymagajqcq szczegolnej ochrony s q  tez samotne matki z dzieCmi. Jednym 

z najwazniejszych zadan jest zapewnienie im srodkow finansowych, opieki zdrowotnej 

i umoiliwienie powrotu na rynek pracy. 

14 OSrodek Pomocy Spolecznej, 201 1 r. 



1.3.4. Problemy zidentyfikowane w obszarze spotecznym 

Wynikiem wyzej przeprowadzonej analizy jest okreslenie tych cech i czynnikow 

zaobserwowanych w sferze spolecznego rozwoju Miasta i Gminy, ktore mogq miec najwieksze 

odzwierciedlenie w procesach rewitalizacyjnych. 

W trakcie analizy dokonanej w rozdziale I zidentyfikowano nastepujqce problemy, ktorych 

rozwiqzanie bedzie mozliwe na skutek wdrozenia Programu Rewitalizacji. Kaidemu ze 

zidentyfikowanych problemow nadano wage w skali liczbowej od 1 do 5 (1 - problem 

najmniej wainy, 5 - problem bardzo wainy) 

Zidentyfikowany problem 

1 Poziom przestgpczoSci na obszarach, gdzie kumulujq sip problemy gospodarcze I I 

Waga 

problemu 

Duzy odplyw ludzi mlodych, wyksztalconych 

Niski poziom wyksztalcenia niektorych grup mieszkancow 

Bezrobocie 

5 

3 

Zroznicowanie spoleczne - wymuszajqce prowadzenie zroznicowanej polityki 

W miescie nie ma wystarczajqcej liczby miejsc do gier sportowych i zajek rekreacyjnych. 

Istniejqce obiekty nie s q  dostosowane do potrzeb i zainteresowan mjodziezy. Przez to mjodziez 

ma ograniczone mozliwosci spedzania czasu wolnego i wypoczynku. Trwajq prace budowlane 

przy modernizacji i rozbudowie stadionu rniejskiego, ktore zostanq zakonczone w polowie 

201 1 r. 

3 

spojecznej 

Liczba osob objetych opiekq spojecznq - koniecznosc zintensyfikowania tej sfery 

funkcjonowania Miasta 

Niewqtpliwq grupq wymagajqcq pilnego wsparcia s q  dzieci i mtodziei. Te grupy bowiem dajq 

szanse na najwiekszq efektywnosc wykorzystania wsparcia publicznego (szanse na uzyskanie 

najwiekszej sumy korzysci spojeczno-gospodarczych z kazdej wydanej zjotowki srodkow 

publicznych). To mtodziei ma szansq oiywic Miasto i Gminq! Z drugiej strony zaniechanie 

wsparcia tej grupy to najwieksze zagrozenie. Mozliwe jest ograniczenie pozniejszych szans 

zyciowych mlodziezy z tego obszaru przez zbieg dwoch czynnikow: ubostwa i gorszego 

dostqpu do edukacji. Miasto przyjqjo odpowiedzialnosc za stworzenie warunkow do rozwoju dzieci 

4 I 



i mlodziezy. Wazne jest rozwijanie funkcji edukacyjnych miasta poprzez odnowq budynkow oraz 

zachqcanie tej grupy do rozwijania wlasnych zainteresowan. 

Przez ,,dzialania spoleczne" w ramach programow rewitalizacji rozumie siq przykladowo 

dzialania dotyczqce rozwoju zasobow ludzkich, przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu, 

walki z patologiami spolecznymi, tworzenia rownych szans, zapobiegania zjawisku bezrobocia i 

bezdomnosci, dzialania n a rzecz aktywizacji srodowisk dzieciqcych 

i mlodziezowych, dzialania dotyczqce przekwaterowywania mieszkancow rewitalizowanych 

terenow, oraz dotyczqce uruchamiania systemu grantow dla organizacji pozarzqdowych. 

Miasto w 2009r. oddalo do uzytku wielorodzinny budynek mieszkalny- 30-ci mieszkan 

socjalnych. 

Waznym elementem jest stworzenie warunkow do dzialalnosci organizacji pozarzqdowych 

zorientowanych na pomoc osobom z grup marginalizowanych. Szczegolnie pomoc 

dzieciom przeloiy s i ~  na osiqgni~cie zakladanych wskainikow rezultatu 

i oddzialywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

1.4. Analiza SWOT Miasta i Gminy Serock 

Analiza SWOT tworzona jest w celu zdefiniowania najwazniejszych czynnikow zewnetrznych i 

wewnetrznych, ktore majq wplyw na rozwoj spoleczno-gospodarczy Miasta i Gminy Serock. 

Analiza przeciwstawia ,,Mocne Strony" Miasta jego ,,Slabym Stronom", oraz ,,Zagrozenian 

zewnetrzne - ,,Szansomn wyplywajqcym z polozenia geopolitycznego Miasta i Gminy. Skrot 

SWOT powstal poprzez zlozenie pierwszych liter angielskich slow: mocne i slabe (strony), 

szanse i zagrozenia, ktore brzmiq odpowiednio: strengths, weaknesses, opportunities, threats. 

Analiza wynikajqca z I czesci opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zwraca 

szczegolnq uwagq na czynniki, ktore bezposrednio zwiqzane s q  z procesami odnowy, poprawy 

warunkow zycia spolecznego i jego funkcji gospodarczych, spelnieniem kryterium zadowolenia 

spolecznosci lokalnej. 



1.4.1. Mocne i stabe strony Miasta i Gminy Serock 

MOCNE STRONY (STRENGHTS) 
- POLOZENIE PRZY DRODZE 0 ZNACZENIU 
KRAJOWYM 
- UROZMAICONE SRODOWISKO NATURALNE 
- BOGATA HISTORIA 
- CZYSTE SRODOWISKA NATURALNE WOKOL 
MIASTA 
- POLOZENIE NAD ZALEWEM Z E G R Z ~ ~ S K I M  
- DOBRA JAKOSC USLUG KOMUNALNYCH 
- DOBRE POLACZENIE KOMUNIKACYJNE Z 
WARSZAWA 
- DUZA ILOSC CENNYCH ZABYTKOW NA 
TERENIE MIASTA 
-WOLNA PRZESTRZEN INWESTYCYJNA 

s Z A N s E O R T U N I T I E S )  
- MOZLIWOSC POZYSKANIA S R O D K ~ W  
FINANSOWYCH Z FUNDUSZY UNIT 
EUROPEJSKIEJ 
- WZKOST INWESTYCJI W REGIONIE 
- WIEKSZY DOSTEP DO NOWYCH 
TECHNOLOGII 
- WZROST ZNACZENlA P O L ~ C Z E N  
KRAJOWYCH Z DUZYMI MIASTAMI 
- WZROST LICZBY TURYSTOW 

SLABE STRONY (WEAKNESSES) 
- BARDZO DUZY RUCH NA DROGACH W 
GMINIE I MIESCIE 
- NIEBEZPIECZENSTWA NA DROGACH 
- BRAK PASAZERSKIEJ LlNII KOLEJOWEJ I 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LACZACEJ SEROCK 
Z WARSZAWA 
- ODPLYW MLODYCH LUDZI DO WARSZAWY 
- ZLY STAN TECHNICZNY ZASOBOW 
MIESZKANIOWYCH I KOMLJNALNYCH 
- BUDYNKI ZABYTKOWE WYMAGAJA 
REMONTU 
- ZBYT MALY DOSTQP DO INTERNETU DLA 
OSOB NIEZAMO~NYCH I MIESZKAJACYCH 
POZA MlASTEM 
- W DuZEJ CZQSCI MIASTA [ GMlNY JEST 
NIEDOSTATECZNY POTENCJAL 
INFRASTRUKTURY PRZEMYSLO WEJ 
(UZBROJONE TERENY) 
- WYSTQPOWANIE GRUP LUDNOSCI 
WYMAGAJACYCH PILNEGO WSPARCIA 
ZAROWNO NA TERENACH WIEJSKICH JAK I 
MIEJSKIM 
- BRAK PUBLlCZNEJ KOMUNIKACJI 
LOKALNEJ 

ZAGROZENIA (THREATS) 
- NIEBEZPIECZENSTWO NIEPELNEGO 
WYKORZYSTANIA SZANS, JAKIE DAJA 
SRDOKI UE 
- BRAK SPRAWNEGO SYSTEMU AKTYWIZACJI 
BEZROBOTNYCH 
- BRAK STABILNOSCI POLITYKI 
GOSPODARCZEJ, W TYM FINANSOWEJ W 
KRAJU, NIESPRZYJAJACEJ DLUGOFALOWEMU 
PLANOWANIU FINANSOW MIASTA I GMINY 
SEROCK 
- WYKLUCZENIE INFORMATYCZNE 



Nawiqzanie do strategicznych dokumentow dotyczqcych 

rozwoju przestrzenno - spoleczno - gospodarczego 

miasta, regionu i kraju 

2.1. Nawiqzanie do lokalnych i regionalnych dokumentow 

planistycznyc h 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem programowym, ktory integruje potrzeby 

spo~ecznosci miasta i calej gminy w zakresie ladu kulturowo - ekologicznego, spolecznego oraz 

gospodarczo - infrastrukturalnego. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach 

i programach planistycznych bedqcych podstawq polityki regionalnej zarowno na poziomie 

gminnym, krajowym, wojewodzkim jak i powiatowym. Zgodnosc Lokalnego Programu 

Rewitalizacji ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego 

skutecznej realizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock jest spojny z Planem Rozwoju Lokalnego na lata 

2008 - 2015. Program Rewitalizacji precyzuje jednak dzialania majqce na celu rewitalizacje 

obszaru miejskiego wymagajqcego szczegolnego wsparcia. 

WiqkszosC dzialan przewidzianych do realizacji przez niniejszy program wynika z zalozen 

programowych strategii rozwoju wojewodztwa mazowieckiego. S q  to zarowno zadania, ktorych 

wdrozenie naleiy do kompetencji wladz samorzqdowych Miasta i Gminy Serock, jak rowniez 

inne projekty, ktorych realizacja zalezy od zaangazowania wladz powiatu, lokalnej spolecznosci, 

organizacji pozarzqdowych lub inwestorow zewnqtrznych. 



STRATEGIA ROZWOJU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 

Cele dfugoterminowe: 

zwiekszenie konkurencyjnosci metropolii warszawskiej i calego regionu w ukladzie 

europejskim i globalnym, 

przeciwdzialanie nadmiernym, spolecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie 

rozwoju gospodarczego i warunkach zycia ludnosci w wojewodztwie (zwlaszcza miedzy 

metropoliq stolecznq a jej otoczeniem), 

poprawa jakosci srodowiska przyrodniczego Mazowsza, 

wydluzenie trwania zycia mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego poprzez zmiane stylu 

zycia oraz poprzez zmniejszenie rozpowszechniania chorob, ze szczegolnym 

uwzglednieniem chorob cywilizacyjnych i uzaleznieh, 

uksztaltowanie tozsamosci kulturowej regionu, 

bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni. 

Podstawowym celem Strategii Wojewodztwa jest walka z dysproporcjami rozwojowymi oraz 

pomoc osobom wymagajqcym szczegolnego wsparcia. LPR Miasta Serock jest w pelni zgodny 

z badanq Strategiq, urzeczywistnia j q  na szczeblu lokalnym. 

Woiewodzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-201 1 z 

uwzqlednieniern lat 201 2-2015 

Priorytetowe zadania: 

utrzymanie tendencji oddzielania wzrostu ilosci wytwarzanych odpadow od wzrostu 

gospodarczego kraju wyrazonego w PKB, 

zwiekszenie udzialu odzysku, w tym w szczegolnosci odzysku energii z odpadow, 

zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska, 

zmniejszenie ilosci wszystkich odpadow kierowanych na skladowiska odpadow, 

zamkniecie do konca 2009 r. wszystkich krajowych skladowisk niespelniajqcych 

przepisow prawa, 

wyeliminowanie praktyki nielegalnego skladowania odpadow, 

stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i 

gospodarce odpadami w Polsce. 



2.2. Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 

RPO WM jest jednym z 16 programow regionalnych, ktore bqdq realizowac Strategiq Rozwoju 

Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

wspierajqce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 

2013 jest glownym dokumentem programowym, wynikajqcym z okresu budietowania Unii 

Europejskiej, planowania procesu wdraiania funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym. 

Przy wykorzystaniu tego narzqdzia, jednego z wielu umoiliwiajqcych wdrazanie funduszy 

strukturalnych w Polsce, istnieje realna szansa na efektywne wykorzystanie funduszy 

strukturalnych w wojewodztwie mazowieckim. 

Realizacja celu glownego bqdzie siq odbywac poprzez: 

I rozwoj gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwoj spoleczenstwa 

informacyjnego, 

poprawq i uzupelnienie istniejqcej infrastruktury technicznej, 

I wzmacnianie endogenicznych czynnikow rozwoju wojewodztwa mazowieckiego, 

I podniesienie standardow warunkujqcych rozwoj kapitalu ludzkiego w regionie. 

Cel glowny RPO WM bqdzie realizowany poprzez cele szczego~owe: 

1. Rozwoj gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy. 

By sprostac wyzwaniom wspolczesnego swiata wojewodztwo mazowieckie musi stac siq 

regionem o dobrze dzialajqcych mechanizmach wspierania przedsiqbiorczosci, o sprawnym 

zapleczu naukowo-badawczym, posiadajqcym silne i trwale relacje z gospodarkq regionu. 

Dlatego wparcie bqdzie kierowane na rozwoj sfery badawczo rozwojowej, tworzenie sieci 

powiqzan miqdzy naukq i gospodarkq, wzmocnienie i rozwoj firm wprowadzajqcych innowacje i 

nowe technologic, aby pobudzaC innowacyjnosC i zwiqkszaC konkurencyjnosC gospodarki 

wojewodztwa. Natomiast rozwoj instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie regionalnych 

instrumentow finansowych, dzialania nakierowane na kompleksowe przygotowanie terenow 

inwestycyjnych, czy bezposrednie wsparcie dla biznesu sluiyC bqdq rozwojowi 

przedsiqbiorczosci w regionie. Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej i jej 

innowacyjnosci bqdzie wzmocnione poprzez dzialania zwiqzane z budowq spoleczenstwa 



informacyjnego. Szczegolnie wazne jest w warunkach wojewodztwa mazowieckiego dqzenie do 

przeciwdzialania wykluczeniu cyfrowemu, ktorym zagrozone sq  tereny pozametropolitalne, a 

takze tworzenie warunkow dla upowszechniania i zwiekszania dostgpnosci e-uslug. Tak 

rozumiany rozwoj gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy bedzie wplywac na 

podniesienie poziomu konkurencyjnosci gospodarki wojewodztwa, jak rowniez zwiekszenie 

spojnosci gospodarczej regionu przyczyniajqc siq tym samym do osiqgania celu gjownego RPO 

WM. 

Cel posredni realizowany bqdzie poprzez przedsiqwziqcia przewidziane do wsparcia w ramach 

Priorytetow: 

I. Tworzenie warunkow dla rozwoju potencjalu innowacyjnego i przedsiqbiorczosci na 

Mazowszu. 

11. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. 

2. Poprawa i uzupelnienie istniejqcej infrastruktury technicznej. 

SpojnosC terytorialna oraz dostqpnose przestrzenna to kolejne glowne czynniki determinujqce 

konkurencyjnose regionu. Stan infrastruktury technicznej wojewodztwa mazowieckiego moze 

staC siq barierq dla dalszego rozwoju gospodarki. Znaczqca poprawa poziomu wyposaienia w 

infrastrukture technicznq warunkuje procesy dyfuzji z centrum, jakim jest Warszawa, na 

otoczenie regionalne prowadzqc do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych Mazowsza oraz 

otwarcie regionu na nowych partnerow gospodarczych i turystow. 

SluzyC temu bqdq dzialania nakierowane zarowno na podniesienie jakosci regionalnego 

systemu transportowego uwzglqdniajqcego poprawe ukladu drogowego o znaczeniu 

regionalnym, szczegolnie pomiedzy glownymi miastami wojewodztwa oraz rozwoj regionalnego 

transportu publicznego. Rozwoj regionalnego systemu transportowego w warunkach 

wojewodztwa mazowieckiego musi uwzglqdniac dostepnosc regionu w ukladzie 

miqdzyregionalnym i europejskim. Zwiqkszenie dostqpnosci w ukladzie rniqdzynarodowym 

bqdzie moiliwe poprzez wsparcie skierowane na uruchornienie w Modlinie lotniska 

regionalnego, uzupelniajqcego funkcjonalnie port lotniczy Okqcie. 

Zrownowazonemu rozwojowi regionu sluzyc bqdq dzialania zwiqzane z poprawq stanu 

infrastruktury sluzqcej ochronie Srodowiska i zwiqkszeniem bezpieczenstwa energetycznego w 

wojewodztwie. 

Poprawa i uzupelnienie istniejqcej infrastruktury technicznej sluiyt bedzie realizacji celu 

glownego RPO WM i odbywak sie bqdzie poprzez przedsiqwziqcia przewidziane w Priorytetach: 

111. Regionalny system transportowy. 

IV. Srodowisko, zapobieganie zagrozeniom i energetyka. 



3. Aktywizacja miast oraz obszarow atrakcyjnych turystycznie. 

Jednym z wainiejszych problemow wojewodztwa mazowieckiego jest nierownomierny rozwoj 

spoleczno - gospodarczy pomiqdzy aglomeracjq warszawska a pozostalymi obszarami 

regionu. Wykorzystanie atutow regionu jakimi s q  rownomierne rozlokowanie tkanki miejskiej na 

obszarze wojewodztwa, a takze znaczqce walory przyrodnicze i kulturowe bqdzie miec 

kluczowe znaczenie w procesie przezwyciqzania negatywnych tendencji zwiqzanych z 

poglqbiajqcq siq polaryzacjq regionu. Budowaniu przewag konkurencyjnych wojewodztwa 

mazowieckiego i rownowazeniu poziomu rozwoju wewnqtrz wojewodztwa sluzyc bqdq dzialania 

nakierowane na stymulowanie aktywizacji obszarow atrakcyjnych zpunktu widzenia 

mieszkaricow, turystow i inwestorow. Wsparcie bqdzie kierowane na realizacjq przedsiqwziqc 

zwiqzanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, a takze 

rozwojem turystyki i rekreacji. Jednoczesnie podejmowane bqdq dzialania nakierowane na 

wzmacnianie pozycji i roli miast w wojewodztwie mazowieckim polegajqce na wsparciu 

miejskiego transportu publicznego a takie przedsiqwziqc zwiqzanych z rewitalizacjq tkanki 

miejskiej, w tym takze zasobow mieszkaniowych, aby tworzyc silne, atrakcyjne osrodki miejskie, 

ktore bqdq mogly stanowic ogniwa posredniczqce w przenoszeniu potencjalu Warszawy na 

otoczenie regionalne. Dziqki temu wzrastac bqdzie spojnosc wewnqtrzna wojewodztwa 

zarowno w wymiarze spolecznym jak i gospodarczym, a tym samym realizowany bqdzie cel 

glowny programu. 

Osiqganiu celu posredniego: Aktywizacja miast oraz obszarow atrakcyjnych turystycznie sluzyc 

bqdq przedsiqwziqcia wspierane w ramach priorytetow: 

V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

VI. . Wykorzystanie walor6w naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

4. Poprawa infrastruktury spolecznej warunkujqcej rozwoj kapitalu ludzkiego w regionie. 

0 jakosci i trwalosci procesow rozwojowych regionu w duzym stopniu decyduje dobrze 

wyedukowany i zdrowy czlowiek, przygotowany do podejmowania wyzwan, jakie stawia przed 

nim wspolczesny swiat. Trwaly rozwoj regionu nie jest, wiqc mozliwy bez inwestycji 

umozliwiajqcych rozwoj kapitalu ludzkiego, w tym stworzenia warunkow dla aktywnosci i 

mobilnosci zawodowej odpowiadajqcej na zachodzqce przemiany gospodarcze i strukturalne. 0 

kompleksowosci dzialan na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjnoici wojewodztwa 

mazowieckiego stanowic bqdq dzialania inwestycyjne warunkujqce poprawq bazy edukacyjnej, 

zwiqkszenie dostqpnosci i jakosci opieki zdrowotnej oraz spolecznej, w zakresie sprawowania 

opieki nad ludzmi starszymi i przewlekle chorymi. Szeroko rozumiana jakosc zycia oceniana 



poprzez poziom i warunki swiadczenia uslug o charakterze spolecznym przyczynia siq do 

zwigkszenia spojnosci spolecznej, poprawiajqc tym samym atrakcyjnose inwestycyjnq regionu. 

Przedsiqwziqcia zakresu rozwoju infrastruktury spolecznej warunkujqcej rozwoj kapitalu 

ludzkiego w regionie bqdq sluiyc realizacji celu glownego RPO WM, zarowno w wymiarze 

konkurencyjnosci, jak i spojnosci wojewodztwa. 

Dzialania te bqdq wspierane w ramach Priorytetu: 

VII. Tworzenie i poprawa warunkow dla rozwoju kapitatu ludzkiego. 

Cele szczegolowe programu przyczyniajq siq do osiqgania celu glownego programu 

a tym samym do osiqgania celow rozwojowych okreslonych w dokumentach wspolnotowych i 

krajowych oraz Strategii Rozwoju Wojewodztwa Mazowieckiego do roku 2020, obejmujqc te, 

ktore mogq byc realizowane z wykorzystaniem interwencji EFRR. 

Dzialanie 5.2. Rewitalizacja miast. 

Cel: 

Odnowa zdegradowanych obszarow miast 

Uzasadnienie: 

Atrakcyjnosc miast wojewodztwa znacznie obniza degradacja infrastruktury oraz przestrzeni 

miejskich, a takze negatywne zjawiska spoleczne prowadzqce do marginalizacji czqsci 

mieszkancow. W celu przeksztalcenia i wykorzystania tych terenow na cele spoleczne lub 

gospodarcze planowane s q  dzialania rewitalizacyjne obejmujqce rowniez tereny 

poprzemyslowe i powojskowe oraz infrastrukturq mieszkaniowq w tym starq zabudowq oraz 

osiedla mieszkaniowe. Przedsiqwziqcia planowane do realizacji na obszarze zdegradowanym 

zaplanowane w Lokalnych Programach Rewitalizacji przygotowywanych przez lokalne 

samorzqdy powinny miei  charakter kompleksowy umozliwiajqcy w dalszej perspektywie 

oiywienie spoleczno- gospodarcze terenu. 

lnwestycje wdrazane w ramach Dzialania 5.2. muszq wynikac z Lokalnych Programow 

Rewitalizacji i sq  to ponizsze projekty: 

renowacja budynkow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. 

zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, 

odnowienie fasad i dachow budynkow wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu 

adaptacja, przebudowa lub remonty budynkow oraz przestrzeni uzytecznosci publicznej wraz 

z przyleglym otoczeniem na cele edukacyjno-spoleczne, w tym miqdzy innymi: przedszkola, 

szkoly podstawowe, gimnazja, szkoiy srednie i ponadgimnazjalne, szkoly wyisze, szkolne 



stolowki, domy dziecka, osrodki walki z patologiami spolecznymi, poradnie psychologiczne, 

swietlice dla dzieci i mlodziezy, domy kultury, warsztaty terapii zajqciowej lub obiekty sluzqce 

pomocy spolecznej 

adaptacja, przebudowa lub remonty infrastruktury zwiqzanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych 

adaptacja, przebudowa lub remonty budynkow, obiektow, infrastruktury i urzqdzeh 

poprzemyslowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu w celu 

nadania im nowych funkcji uzytkowych: uslugowych, turystycznych, rekreacyjnych, lub 

edukacyjn ych 

remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, w tym: 

- budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urzqdzen do oczyszczania, 

gromadzenia, odprowadzania i przesylania sciekow 

- budowa, remonty lub ptzebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociqgowych, ujqC 

wody i urzqdzen sluzqcych do gromadzenia i uzdatniania wody - porzqdkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych, w tym remonty lub przebudowa: plaujw, rynkow, parkingow, placow zabaw dla 

dzieci, publicznych toalet miejskich, malej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, lawki), 

miejsc rekreacji, terenow zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parkow, tworzenie 

nowych terenow zieleni i parkow 

tworzenie stref bezpieczenstwa i zapobiegania przestqpczosci w zagrozonych patologiami 

spolecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oswietlenia, zakup i instalacja 

systemow monitoringu 

poprawa funkcjonalnosci ruchu kolowego, ruchu pieszego, a takze estetyki przestrzeni 

publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych drog 

osiedlowych oraz malych obiektow inzynieryjnych (chodniki i przejscia dla pieszych, sciezki 

rowerowe) 

jako element projektu m.in.: wymiana elementow zawierajqcych azbest, poprawa dostqpnosci 

infrastruktury dla osob niepelnosprawnych 

lnfrastruktura mieszkalnictwa 

odnowienie nastqpujqcych glownych elementow konstrukcji budynku: dachu, elewacji 

zewnqtrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytatzy wewnqtrznychl 

zewnqtrznych, wejscia i elementy jego konstrukcji zewnqtrznej, windy, 

instalacje techniczne budynku 

dzialania w zakresie oszcz~dnosci energetycznej 

przygotowanie do uzytkowania nowoczesnych, socjalnych budynkow mieszkalnych dobrego 

standardu poprzez renowacjq i adaptacjq budynkow istniejqcych stanowiqcych wlasnosk wladz 

publicznych lub wlasnosc podmiotow dzialajqcych w celach niezarobkowych. 



Zalozenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

3.1. Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarow Miejskich . 

Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziany jest na lata 2008-2015. Ma to 

scisly zwiqzek z czlonkostwem Polski w Unii Europejskiej, w ktorej obowiqzuje 7-letni okres 

planowania budietu. Obecnie trwa okres budzetowania, w ramach ktorego przewidziano 

(rowniez dla naszego kraju) konkretne instrumenty finansowe (m.in. RPO WM), za pomocq 

ktorych moina wspierac rozwoj obszarow miejskich. 

Trudno natomiast na obecnym etapie przewidziec, jakie narzqdzia dostqpne bedq 

w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej, dlatego tez w ramach LPR nalezy 

stworzyc jak najszersze mozliwosci realizacji konkretnych, obecnie nie zdefiniowanych, zadan i 

projektow w przysz4osci. 

Skutki realizacji zadan zbieznych z zaloieniami Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny 

znalezc silne odzwierciedlenie w pracach nad dokumentami strategicznymi tworzonymi na 

okres po roku 201 3. 



3.2. Zasieg terytorialny rewitalizowanych obszar6w 

Obszary miejskie poddawane rewitalizacji zostajq wyznaczone w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. Ich granice s q  wyznaczone na podstawie krytycznej analizy wynikow badan i 

analiz (w tym wnioskow roznych podmiotow wsp~iuczestniczqcych w procesie rewitalizacji) 

przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokonujqc 

tego wyboru naleiv wziac pod uwazlq poziom: 

- ubostwa i wykluczenia, 

- bezrobocia, 

- niekorzystne trendy demograficzne, 

- wyksztatcenia mieszkancow, 

- przest~pczosci i wykroczeri, 

- zasobu mieszkaniowego, 

- wydajnosci energetycznej budynkow, 

- szczegolnie wysoki stopien degradacji srodowiska, 
- niski wskainik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, 

- wysoka liczba imigrantow, grup etnicznych i mniejszosciowych lub 

uchodicow, 

Przeprowadzona w rozdziale 1 wieloczynnikowa analiza sytuacji spoleczno-gospodarczej 

pozwolila wyciqgnqc wnioski, ulatwiajqce wskazanie najwazniejszych dla Miasta Serock 

obszarow problemowych, spelniajqcych co najmniej trzy z powyzszych kryteriow. 

ZbieznosC ta zostata opisana w rozdziale 2 Programu. 

Pozwala to zakwalifikowac te obszary do terenow, ktore powinny w najblizszym okresie 

podlegac rewitalizacji na wielu piaszczyznach: 

- przestrzennej; 

- gospodarczej; 

- spolecznej. 



3.2.1. Obszar rewitalizacji 

W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrqbniono obszar speiniajqcy powyzsze kryteria, 

w ramach ktorych bqdq realizowane inwestycje zgodne z zaiozeniami LPR. Za obszar taki 

uznano obszar znajdujqcy siq w centrum miasta Serock. 

Obszar 

Obszar wymagajqcy rewitalizacji oznaczono kolorem czerwonym. Na polnocy linia 

rozgraniczajqc obszar biegnie Waiami Napoleohskim ku rzece Narew. Obszar obejmuje swoim 



zasiggiem brzeg rzeki. Na poludniu jako obszar wymagajqcy szczegolnego wsparcia wskazano 

Cmentarz oraz dawnq bazg GS. Na zachodzie obszar rozgranicza linia ulicy Zaokopowej, 

Chrobrego i dalej Waly Napoleonskie. lnne obszary nie spelniajq kryteriow uznania ich za 

obszary wymagajqce rewitalizacji. 

3.2.2. Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji 

Zgodnie z zalozeniami RPO WM oraz praktyki prowadzenia procesow rewitalizacji w Polsce, 

obszary poddane rewitalizacji muszq spelniak odpowiednie kryteria wyboru. Kryteria te zostaly 

przedstawione na poczqtku podrozdzialu. Analiza zostala przeprowadzona w trzech obszarach 

funkcjonalnych - przestrzennym, gospodarczym oraz spolecznym. Z uwagi na charakter 

programow rewitalizacji obszarow miejskich najwigksze znaczenie w wyborze obszaru 

rewitalizacji majq wzgledy przestrzenne (m.in. degradacja obiektow budowlanych, 

nieuporzqdkowana zabudowa oraz przestrzen miejska) oraz spofeczne (dostqpnosc mieszkan 

komunalnych, wysoka przestgpczosc, wystqpowanie patologii spolecznych, negatywne zjawiska 

demograficzne itp.). 

Oto czynniki, ktore wplyngly na zakwalifikowanie wskazanego obszaru miasta procesem 

rewitalizacji: 

- zly stan techniczny obiektow publicznych, 

- zdegradowane obiekty budownictwa mieszkaniowego, 

- zdegradowane budynki komunalne, 

- zla sytuacja w obszarze zaspokajania potrzeb kulturalnych, 

- wystepowanie patologii spolecznych (liczne dewastacje, alkoholizm, narkomania), 

- degradacja infrastruktury, 

- zanieczyszczenie srodowiska, 

- wystepowania ponadnormatywnego halasu, 

- wysoka przestepczosC - niski poziom bezpieczenstwa mieszkancow. 

Substancja mieszkaniowa w Serocku wymaga dzialan ratunkowych. Wiekszosc budynkow o 

niezwyklych walorach architektonicznych naleiy poddak szybkiemu i gruntownemu remontowi. 

Brak dzialan wiqzac sie moie z dalszq dewastacjq unikalnej architektury, a tym samym 

pogorszeniem wizerunku miasta. Przykladem udanej rewitalizacji jest niewqtpliwie czesc 

kamienic przy rynku miejskim oraz Sam rynek. 

Obecny stan nawierzchni ulic, chodnikow, skwerow na obszarze miasta jest bardzo 

zroinicowany. Natomiast stan zagospodarowania przestrzeni publicznej: przede wszystkim 

nabrzeza Zalewu wymaga zmiany. Zagospodarowanie nabrzeia jest niezwykle wainym 

czynnikiem warunkujqcym rozwoj calego Miasta. To Zalew stanowi o przewadze konkurencyjnej 



pod wzglqdem turystycznym Miasta Serock. Zagospodarowane nabrzeze to wiqcej turystow, a 

co za tym idzie rozwoj przedsi~biorczosci, wieksze wplywy do budzetu Miasta i Gminy. 0 ile na 

glownych punktach miasta, ktore odwiedzane s q  przez grupy turystow sytuacja jest bardzo 

dobra, to wiele kwartalow wymaga dzialan renowacyjnych w tym zakresie. Oznakowanie i 

informacja wizualna nie wymaga zmiany. 

Drogi dojazdowe do atrakcyjnych turystycznie miejsc w Serocku wymagajq natychmiastowego 

remontu i modernizacji. Nawierzchnia bitumiczna drog, wielokrotnie przebudowywana i 

odtwarzana w latach 80-tych i 70-tych jest zniszczona w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej i 

wodociqgowej. W zwiqzku z powyzszym wymaga niezwlocznej przebudowy. 

W centrum miasta, czyli na obszarze zakwalifikowanym do objecia procesem rewitalizacji 

przebiega droga prowadzqca zarowno ruch tranzytowy jak i samochodow osobowych (jest to 

nakladajqcy sie na siebie odcinek drog krajowych 61 i 62) . Z takiej lokalizacji wynikajq 

~~ciqzliwosci dla kierowcow, turystow a przede wszystkim mieszkancow miasta Serock. Dobiega 

konca budowa obwodnicy Serocka, dzieki czemu centrum miasta zostanie odciqzone od ruchu 

tranzytowego. Przebiegajqca przez miasto droga (obecnie droga krajowa 61 i 62) 

prawdopodobnie przekazana zostanie do zasobow gminy i wykorzystywana bedzie dla 

polqczen lokalnych. 

Realizacja inwestycji spowoduje poprawe warunkow drogowych i bezpieczenstwa ruchu w 

miescie oraz zmniejszenie negatywnego oddzialywania transportu drogowego na srodowisko i 

spadek emisji halasu. Przedsiewziecie bedzie mialo rowniez pozytywny wplyw na powodzenie 

programu rewitalizacji. 

Dzialan ratunkowych wymagajq takze elewacje kamienic.Wi~kszosc budynkow to obiekty o 

znaczeniu historycznym, niezwykle wazne dla rozwoju i wizerunku miasta. Budynki wymagajq 

takze dzialan termomodernizacyjnych oraz renowacji klatek schodowych 

i podworek. Nieszczelne okna i zdewastowane tynki powodujq duze starty ciepla, a tym samym 

podwyzszajq koszty utrzymania mieszkan. 

W miescie brakuje rowniez miejsc dostosowanych do potrzeb osob niepelnosprawnych. 

Wedlug danych policji oraz innych jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo 

w Miescie, omawiany obszar jest zagrozony przestqpczosciq. Przest~pczosc ma glownie 

charakter drobny, co swiadczyc moze o ubostwie mieszkancow. Brak jest zorganizowanych 

grup przestepczych. 



Przestqpczosc, ma bardzo czqsto swoje irodlo w rewitalizowanym obszarze: w miescie istniejq 

wielopokoleniowe rodziny przestqpcze, znane policji. Podejrzewa siq rowniez znacznq ukrytq 

przestqpczosc zwiqzanq z przemocq w rodzinie, jednak w srodowisku mieszkancow nie ma 

utrwalonego zwyczaju zglaszania tego typu przestqpstw. 

Mlodziez, a takze dzieci dajq szanse na najwiqkszq efektywnosc wykorzystania wsparcia 

publicznego (szansq na uzyskanie najwiqkszej sumy korzysci spoleczno-gospodarczych 

z kazdej wydanej zlotowki srodkow publicznych). To mlodziez ma szansq ozywic Serock. 

Z drugiej strony zaniechanie wsparcia tej grupy to najwiqksze zagrozenie. Mozliwe jest 

ograniczenie pozniejszych szans zyciowych mlodziezy z tego obszaru przez zbieg dwoch 

czynnikow: ubostwa i gorszego dostqpu do edukacji. Niepokojqce jest tez brak chqci do 

lepszego wyksztalcenia. Widoczne jest wyludnianie siq miasta. Najczqsciej miasto opuszczajq 

ludzie mlodzi, wyksztalceni. Pozostajq ludzie starsi, ktorzy juz nie podzwignq wyzwari 

cywilizacyjnych. Dla osob starszych takze nalezy stworzyc warunki do godnego zycia. 

Miasto musi przyjqc odpowiedzialnosc za stworzenie warunkow do rozwoju dzieci i mbdziezy z 

obszarow Serocka i okolic. Chodzi glownie o dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Sensowne 

dzialania w obszarze edukacji pozaszkolnej, wprowadzania do miasta roznego rodzaju organizacji, 

placowek i instytucji dzialajqcych na rzecz mlodziezy, wreszcie - przygotowanie dla samej mlodziezy 

przestrzeni do samorealizacji, to zadania publiczne. 

3.3. Cele przestrzenne rewitalizacji 

Na podstawie wyrazonych problemow, wyodrqbniono nastqpujqce cele rewitalizacji 

w obszarze pnestnennym, zmierzajqce do zmniejszenia negatywnego ich oddzialywania na 

otoczenie zewnqtrzne: 

- Poprawa funkcjonalnosci struktury ruchu kolowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych, 

- Likwidacja tzw. ,,niskiej emisji" (tzn. emisja pylow i szkodliwych gazow pochodzqca z 

lokalnych kotlowni wqglowych i domowych piecow grzewczych), 

- Ochrona obiektow cennych architektonicznie i przyrodniczo, 

- Modernizacja budyn kow uiytecznosci pu blicznej d la celow kultu ralnych, edu kacyjnych 

i integracyjnych d la spolecznosci lokalnej, 

- Likwidacja terenow dysfunkcyjnych na terenie Miasta . 



3.4. Planowane dzialania przestrzenne na obszarze rewitalizowanym 

Wszystkie przedsiqwziqcia rewitalizacyjne w sferze zagospodarowania przestrzennego naleiy 

przyporzqdkowac do jednego z opisanych w rozdziale 3.2. Programu Rewitalizacji. Jest to 

warunkiem ubiegania siq o zewnqtrzne irodla finansowania (m.in. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej). 

Kaidy beneficjenffpodmiot, ktory zamierza realizowac przedsiqwziqcie z jakichkolwiek 

programow oferujqcych zewnqtrzne finansowanie, dla ktorych warunkiem jest zgodnosc 

z LPR, rnusi uzyskac akceptacjq Burmistrza Miasta i Gminy Serock wskazujqcq na zgodnosc 

realizowanego przedsigwziqcia z celami LPR. 

Lista rodzajow projektow, ktore mogq podlegac wsparciu jest bardzo szeroka i pokrywa siq z 

zakresem inwestycji wspieranych w ramach RPO. 

- zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 

- porzqdkowanie ,,starej tkanki" urbanistycznej, 

- izolacja, remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachow budynkow oraz pomieszczeri 

przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne, 

- renowacja budynkow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujqcych siq 

na rewitalizowanym terenie (renowacja bedzie siq skladala z dzialari wspierajqcych: prace 

konserwatorskie oraz odnowienie zabudowan). 

- rozbudowa lub przebudowa infrastruktury publicznej zwiqzanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych( stadion miejski). 

- regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych (m.in. placow, 

parkingow) 

- regeneracja infrastruktury technicznej, szczegolnie w zakresie ochrony srodowiska, m.in.: 

budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urzqdzeri do oczyszczania, 

gromadzenia, odprowadzania i przesylania wod opadowych 

- przebudowa sieci wodociqgowej z wymianq rur azbestowo - cementowych na PCV 

- wymiana elementow konstrukcyjnych zawierajqcych azbest w budynkach publicznych (poza 

celarni mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy calego obiektu i po 

spelnieniu wymagan przekazania powstalych odpadow zawierajqcych azbest podmiotom, ktore 



uzyskaly zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki 

takimi odpadami, 

- adaptacja, przebudowa lub remonty budynkow i przestrzeni uzytecznosci publicznej wraz z 

przyleglym otoczeniem na cele edukacyjne-spoleczne. 

- poprawa funkcjonalnosci ruchu kolowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych 

rewitalizowanego terenu, poprzez m.in.: 

- remonty, przebudowq lub modernizacjq drog lokalnych i ulic prowadzqcych do 

dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych drog osiedlowych (miqdzy innymi 

wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nosnosci, wymiana i poszerzenie 

nawierzchni) oraz malych obiektow inzynieryjnych, 

- budowq, remonty lub przebudowq chodnikow i przejsc dla pieszych, jak rowniez 

wszelkie inne prace infrastrukturalne lub zakup wyposazenia pozwalajqcy zwiqkszyc 

bezpieczeristwo pieszych, rowerzystow lub zwierzqt, (np. budowa, przebudowa lub 

remont scieiek rowerowych). 

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych 

obiektow i zespolow zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczegolnie realizowane w ramach 

przyjqtych strategii rozwoju produktow turystyki kulturowej; 

- rewitalizacji historycznych obszarow miejskich; 

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne zespolow 

fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych; 

- renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamiqci i martyrologii; 

- budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu; 

- budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej w miejscach 

o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury; 

- kompleksowych programow konserwacji zabytkow ruchomych oraz konserwacji 

i digitalizacji zabytkowych ksiqgozbiorow i archiwaliow; 

- tworzenie systemow zabezpieczen przed nielegalnym wywozem dziel sztuki oraz 

zabezpieczenie zabytkow ruchomych i nieruchomych przed kradziezq i zniszczeniem. 

Ww. rodzaje projektow w duzej mierze dotyczq rowniei opisywanej w dalszej czesci sfery 

spolecznej. Zatem trudno w przypadku niektorych projektow jednoznacznie zdefiniowac 

zaliczenie do jednej z opisywanych sfer funkcjonalnych. Nie wplywa to jednakze na moiliwosC: 

I realizacji inwestycji w ramach LPR, gdyz projekty zaplanowane przez potencjalnych 



beneficjentow mogq mieC charakter kompleksowy, obejmujqcy wiele aspektow rewitalizacji (np. 

uporzqdkowanie przestrzeni spolecznej powiqzane z tworzeniem obiektow spolecznych lub 

zabudowy komunalnej). 

Oto najwazniejsze projekty w sferze przestrzennej w latach 2005 - 2015. lnne projekty 

(wspolnot mieszkaniowych) wymagajq uszczegolowienia zrodel finansowania. Szansa na 

otrzymanie Srodkow do roku 2013 dla tych podmiotow jest minimalna poniewaz brak jest 

wystarczajqcych srodkow wsparcia. Niezbedna jest rowniez przygotowana dokumentacja 

projektowa i kosztorysowa. 

- _._ _ _ .  - . .  ." ,-___. . . . . _ .  - . .  * . , 

Eu,~ PROJEKTU platy : i  budowa'mola z Kystaniqi  / ; ) (  .. . . . . . ,. 

. -. . . . - - - . . -. . . - - - . . . . . -. . . - - * .  : 1 . . . . . - . . . - . . . .- . .. . . - - . -- -. . PROJEKT REALIZOWANY ' ~ i a s t o  i Gmina Serock 

PRZEZ 

CAlKOWlTY KOSZT ' 1 1 10 OOOPLN 

REAI-IZAC,II PROJEKTU 

1 1 wykonano dokumentacje budowlano-wykonawczq 1 
I 1 zadanie zrealizowano zgodnie z opisem 

ramach przedsiewziecia wybudowano molo wraz 
przystaniq wodnq, zagospodarowano teren plazy elementami 
malej architektury i rozbudowano oswietlenie . Zakupiono i 

------ 

i amontowano urzqdzenia na placu zabaw. Wybudowano 

- r u d  r ynek sanitarny. 
:RODLA FINANSOWANIA 1. 721 000 PLN - wlasne Srodki 

I 
I 

1 389 000 PLN - Srodki ze ZPORR I BUDZETU PANSTWA 1 
I 

~ZEKIWANEKULTATY i Na poziornie produktu: 7 
REALIZACJI 
I 

-- 
Projekt zrealizowano w latach 2005 - 2008 

Liczba obiektow zmodernizowanych na cele kulturalne i 
urystyczne- 1 SZ~ .  1 

- WSKAZNIKI 

Powierzchnia terenow rewitalizowanych przeznaczonych na 
malq infrastrukture- 492.1 7 m2 

- Powierzchnia obiektow zmodernizowanych na cele kulturaln 
i turystyczne- 277,50 m2 

1 Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarow miasd 
poddanych rehabilitacji- 3 000,OO m2 

poziomie rezultatu: 
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i 

urystyki- 4 szt. 
&kzba osob korzystajqcych z nowej Iokalnej bazy kulturalnefi -- - 



1000 ~ s o b  
pracy powstata w wyniku realizacji 

i kulturalnych- 1 
F-7 
SPOSOB POMIARU - Monitoring na miejscu 

Statystyka grninna 
Badania ankietowe. 

I 
1 

r--- 1- . - - - -  - . . - - - - 
TYTUL PROJEKTU l~ewitalizacja zabytkowago budynku dawnej szkoly 
I przeznaczeniem na izbq pamiqci o regionie. -- L-- - - - 
;PRO JEKT REAL~ZOWANY 'Miasto i Gmina Serock I 

I I 
PRZEZ 1 , 
I ----- 

) I  220 338 PLN 
- - - 

CACKOWITY KOSZT i i ---' I 

REALIZACJI PROJEKTU I I 

I --- ______C_---__ ppp - - - - 

1 Projekt przewiduje: I 

i 1- wykonanie dokumentacji technicznej , 
i 

1 
! 
- realizacjp zadania I 

I I I 
plecono wykonanie dokurnentacji technicznej. W ramachl 

I 1 
I 

lprzedsiqwzipcia planowana jest rewitalizacja obiektu dawnejl 

OPlS PROJEKTU I 
Labytkowej szkoly, obecnie utywany jako obiekt rnieszkalny, zel 

, hmianq uiytkowania na potlzeby publiczne- izba parnipci 4 
I 
I iregionie. Po rewitalizacji obiektu zostanq wyeksponowanel i 
i kabytkowe wnptrza dawnej szkoly, w ktorych ulokowanel 
I I 
I kostanq zbiory i przedrnioty historyczne. Budynek jest 
1 I 

nadzorem konserwatora zabytkow, znajduje siq w rejestrzei 
1 I 

zabytk6w. I I 
- - - -- I 

I i 
I I 

ZRODU FINANSOWANIA 183 050.70 PLN- wtasne Srodki i 

I ! 

I 
' 

1 037 287,30 PLN - brodki z EFRR /. I 
I -- --- ---- I 

HARMONOGRAM I Realizacja projektu plzewidziana jest na lata 2008-2014 
I 

I I 
I I 

- - - t - .  - .  - - A 
1 Na poziomie produktu: I 
i 
L Liczba projektow zapewniajqcych zrownowazony rozwoj oraz I 

poprawiajqcych atrakcyjnosc rniasta-I 1 
I 

OCZEKIWANE REZVLTATY 1 Liczba obiektow wybudowanych/przebudowanychl poddanychl 

- WSKAZNI KI 
I 
~renowacji na obszarze rewitalizowanym-1 
I I 
I Na poziomie rezultatu: 1 

I , 
I I- Liczba utworzonych rniejsc pracy na obszarach I 

I 



SPOSOB POMIARU I- Monitoring na miejscu 

IWSKAZNI KOW 1- Protokol odbioru 
1 -  - --- 
TYTUL PRO.IEKTU 2 i i e k s r e z  dtrakcyjno6ci turystycznej grniny Serock 

poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleonskiego. -- - - - - - -- - 
PROJEKT REAL~ZOWANY Miasto i Gmina Serock 
I 

PRZEZ 
I - - - - - - - - -- -- - 

CALKOWITY KOSZT 641 489,74 PLN 
-4 

I I I 
REALlZACJl PROJEKTU 1 I 
L . .  - . . .  - ~. - 

i ! Projekt przewiduje: 1 
I 

I- wykonanie dokumentacji technicznej 
I 

- realizacje zadania 

>RODLA FINANSOWANIA 96 223.46 PLN - wlasne Srodki 
I 

'* 545 266,28 PLN - Srodki z EFRR 
I -. . _ - 1 . .  

I I 1 

I 
W ramach projektu planuje sie zagospodarowanie walow 

lfortecznych z przeznaczeniem na szlak turystycznol 
1 
JOPIS PROJEKTU rekreacyjny. Wykonano dokurnentacje zagospodarowania, orad 

IHARMONOGRAM 1 Projekt realizowany jest w latach 2006-2014 
I 
REALlZACJl I 

I 

I i przeprowadzono wycinke samosiewu stanowiqcego zagrozenie, 

I 
~ 

' Monitoring na miejscu r 

I dla ksztaltu i konstrukcji waWw. Projekt zaklada utworzenie nal 

berenie objetym opracowaniem ciqgu pieszego Planuje sig 
I 

I 
itakie umiescic tablice opisujqcq historie Walow Napoleonskich,; 
I 

I 
I 
oraz odtworzyk stanowisko strzeleckie z atrapq dziala z epoki) 

I i 
napoleo"skiej. 

I 

I 
I Na poziomie produktu: i 

I 
I (- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarow-0,9234 ha 1 

OCZEK~WANE REZULTATY(N~ poziornie rezultatu: I 

I- WSKAZNIKI 
I I 

I 1- Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach I 

1 rewitalizowanych-2 I 

WSKAZNIKOW - Protok6l odbioru 

I 
I 

I 

I 



CACKOWITY KOSZT 

REALIZAC,II PROJEKTU j I 
I I 

I 
r wykonanie dokumentacji technicznej I 

I I I 

I I- realizacjp zadania 1 
I I 

I 
i~ lanuje sip modernizacje i adaptacjp obecnego budynku na~ 

i I 
OPlS PROJEKTU potrzeby biblioteki, oraz biura informacji turystycznej. Cala' 

I I 
lmodernizacja musi by6 wykonana w porozumieniu 1 
I 
lkonserwatorem zabytkow, poniewaz caly budynek jest wpisany 

!do rejestru zabytkow. Wykonana jest inwentaryzacja budynku,! 
I 

I loraz opracowanie konserwatorskie. 

I 

~ZRODW FINANSOWANIA 1. 229 500~1. - wlasne srodki I 
I 

I 1 300 500~4. - srodki z EFRR ! 4 ----- 4 
'HARMONOGRAM Projekt realizowany jest w latach 2006-201 5 

I 

I- --- -L 

Na poziomie produktu: 
I 

I 
I 
i I- Liczba obiektow wybudowanychlprzebudowanychlpoddanych I 

renowacji na obszarze rewitalizowanym-I 

I- Liczba zbudowanychl przebudowanychl doposazonych 

obiektow-1 
OCZEKIWANE REZULTATY I 

Na poziomie rezultatu: I 1 W s w t N l ~ l  i 
i- Przewidywana calkowita liczba bezposrednio utworzonych ' 

, 
I 
I lnowych miejsc pracy (EPC)-2 I 
I 

,- W tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc 
I 

I I 
I pracy na obszarze rewitalizowanym dla kobiet-I 

I I 
I 

I 

I 
L - - - __ 

I 
---- --- 

SPOSOB POMIARU 1 Monitoring na miejscu 
I 

1 
I 

~SKAZNIKOW ! Protokd odbioru I 
- ---____- _ 



Projekty Wspolnot Mieszkaniowych: 

I PROJEKT REAL~ZOWANY Pspolnota Mieszkaniowa ul. Rynek 1, Serock 
I 
PRZEZ 

I 

CAlKOWlTY KOSZT 2 000 000 zl. I 

, - __- --- - - - - - - - - --J 

Projekt przewiduje zgodnq z zalozeniami ochrony 1 
konserwatorskiej rewitalizacjq i rozbudowq budynku przy ul. 

I 1Rynek 1 , wpisanego do rejestru zabytkow obejmujqcq m.in.: 
I 

I I- remont zakladajqcy przywrocenie historycznego wyglqdu 

1 elewacji budynku; 1 
OPlS PR0,IEKTU 

- wymianq dachu, stropow, okien i innych elementow 
I 

1 konstrukcyjnych, I z zachowaniem historycznych walorow I 
I , budynku; 

I 

L rozbudowq, pod nadzorem konserwatorskim, czqsci budynku ~ 
1 

iod strony ul. Wolskiego. I I 
I 

~ R O D W  FINANSOWANIA 400 000 zl. - wlasne srodki ~ 
I 

1 1 600 000 zl. - srodki z EFRR 1 
I 
' 

HARMONOGRAM + i i n ~ w a i a i ~ ~ z a ~ j a :  2071-2013 I I 

I c - - -  - -  - --- pp 

I Na poziomie produktu: 
I 1 liczba budynkow poddanych remontowi na obszarze 

I 

' ~ a  poziomie rezultatu: 

~- liczba utwotzonych miejsc pracy na obszatze 

rewitalizowanym 
I 

i -- - - - -- - _1 
, 3 monitoring na miejscu 
SPOSOB POMIARU 1 

L protokol odbioru 
WSKAZNIKOW I 1 
I I 



3.5. Cele rewitalizacji w obszarze gospodarczym 

IVa podstawie wyraionych w rozdziale 1 problemow, wyodrebniono nastqpujqce cele glowne 

rewitalizacji w obszarze gospodarczym, zmierzajqce do zmniejszenia negatywnego 

oddzialywania ww. problem6w: 

- tworzenie warun kow lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju matej i sredniej 

przedsipbiorczosci, 

- tworzenie warunkow rozwoju drobnej przedsiqbiorczosci poprzez bezptatne 

szkolenia, doradztwo- aktywizacja ludzi mtodych, 

- wtqczanie ,,szarej strefy" gospodarki w oficjalny obieg gospodarczy. 

Nalezy pamiqtak, i i  tak zdefiniowane cele zwiqzane sq  z bezposrednim wptywem na rozwoj 

gospodarczy obszarow rewitalizowanych. Natomiast celem posrednim wszystkich dzialan 

prowadzonych w pozostalych dwoch obszarach funkcjonowania (czyli przestrzennym 

i spolecznym) jest tworzenie takich warunkow iycia i rozwoju, aby doprowadzic do zwiekszenia 

potencjalu gospodarczego Serocka i zintensyfikowania dzialalnosci, szczegolnie w sektorze 

matych i srednich przedsiqbiorstw. 

3.6. Planowane dziatania na obszarze rewitalizowanym w sektorze gospodarczym 

Kaidy podmiot, ktory zamierza realizowac przedsiqwziqcie z jakichkolwiek programow 

oferujqcych zewnqtrzne finansowanie, dla ktorych warunkiem jest zgodnosc z LPR, powinien 

uzyskac akceptacjq Burmistrza Gminy i Miasta Serock, wskazujqce na zbieinosk 

realizowanego przedsiqwziqcia z celami LPR. 

Ze wzglqdu na mniejszq role dziatari wplywajqcych bezposrednio na funkcjonowanie 

przedsiqbiorstw wyznaczono jedynie cztery rodzaje projektow, ktore na obszarach rewitalizacji 

bedq traktowane jako priorytetowe: 

- Zahamowanie negatywnych tendencji spotecznych w mieScie - patologii 

spotecznyc h, 

- Zahamowanie migracji ludzi mtodych do innych miast, 



- Stworzenie dostqpu do instytucji kulturalnych mieszkancom bez wzgledu na wiek, 

plec i stan majqtkowy, 

- Renowacja zabudowy budynkow - w tym obiektow infrastruktury spolecznej, 

W Miescie Serock planuje siq zorganizowanie na terenie biblioteki miejskiej Gminnego Centrum 

Informacji. Jego celem bqdzie wspieranie dqieri osob bezrobotnych, oraz absolwentow szkol z 

terenu Gminy i Miasta Serock, na rzecz podjqcia pracy i podnoszenia poziomu posiadanych 

kwalifikacji, ukierunkowane na ozywienie rynku pracy poprzez zapewnienie latwego dostepu 

do wykorzystywania nowoczesnych technologii przekazu informacji. 

Kaidy podmiot - Urzqd Gminy i Miasta lub inna instytucja, ktorej zamierzenia bqdq zgodne z 

niniejszym Programem, moze wlqczyc projekt do Programu Rewitalizacji. 

3.7. Cele rewitalizacji w obszarze spolecznym 

Na podstawie problemow opisanych w rozdziale 1, wyodrqbniono nastqpujqce cele 

rewitalizacji w obszarze spolecznym, zmierzajqce do zmniejszenia ich negatywnego 

oddzialywania na otoczenie: 

- Zahamowanie negatywnych tendencji spolecznych w miescie - bezrobocia, patologii 

spolecznych 

- Stworzenie dostqpu do instytucji kulturalnych mieszkancom bez wzgledu na wiek, plec i 

stan majqtkowy 

- Renowacja zabudowy budynkow - w tym obiektow infrastruktury spolecznej 

3.8. Planowane dzialania na obszarze rewitalizowanym w obszarze spolecznym 

Kazdy podmiot, ktory zamierza realizowac przedsiqwziecie z jakichkolwiek programow 

oferujqcych zewnqtrzne finansowanie, dla ktorych warunkiem jest zgodnosi z LPR, musi 

uzyskac akceptacjq Burmistrza Gminy i Miasta Serock, wskazujqcq na zbieznosk 

realizowanego przedsiqwziecia z celami LPR. 

Lista rodzajow projektow, ktore mogq podlegai wsparciu jest bardzo szeroka i pokrywa siq 

z zakresem inwestycji wspieranych w ramach RPO WM 



- izolacja, remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachow budynkow oraz pomieszczen 

przeznaczonych na cele: spoleczne i mieszkaniowe (wraz z zagospodarowaniem przyleglego 

terenu) 

- renowacja budynkow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujqcych siq 

na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele spoleczne i mieszkaniowe 

- tworzenie stref bezpieczenstwa i zapobiegania przestqpczosci w zagrozonych patologiami 

spolecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oswietlenia; zakup i instalacja 

systemow monitoringu przyczyniajqcych siq do realizacji dzialania 

- adaptacja, przebudowa lub remonty budynkow i przestrzeni uzytecznosci publicznej wraz z 

przyleglym otoczeniem na cele edukacyjno-spoleczne, znajdujqcych siq na terenie 

rewitalizowanym w tym miqdzy innymi przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, szkoly 

srednie i ponadgimnazjalne, szkoly wyzsze, szkolne stolowki, domy dziecka, osrodki walki z 

patologiami spolecznymi (np. walki z narkomaniq, alkoholizmem), poradnie psychologiczne, 

swietlice dla dzieci i mlodziezy, domy kultury, Warsztaty Terapii Zajqciowej oraz obiekty sluzqce 

pomocq spolecznq (np. dla samotnych matek z dziecmi, zapobiegania przestqpczosci, punkty 

sluzqce pomocq i przekwalifikowaniem bylych wiqzniow) 

- remont lub przebudowa obiektow pelniqcych funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego 

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych 

obiektow i zespolow zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczegolnie realizowane w ramach 

przyjqtych strategii rozwoju produktow turystyki kulturowej; 

- rewitalizacji historycznych obszarow miejskich; 

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne zespolow 

fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych; 

- rewitalizacji obiektow poprzemyslowych o wysokiej wartosci historycznej na cele kulturalne, w 

szczegolnosci na muzea nowoczesnosci; 

- renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamiqci i martyrologii; 

- budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu; 

- budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej w miejscach 

o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury; 

Ww. rodzaje projektow w duzej mierze dotyczq rowniez opisywanej wczesniej sfery 

zagospodarowania przestrzennego. Zatem trudno w przypadku niektorych projektow 

jednoznacznie zdefiniowac zaliczenie do jednej z trzech opisywanych sfer funkcjonalnych. Nie 
\ 

wplywa to jednakze na mozliwosC realizacji inwestycji w ramach LPR, gdyz projekty 



zaplanowane przez potencjalnych beneficjentow mogq mieC charakter kompleksowy, 

obejmujqcy wiele aspektow rewitalizacji (np. uporzqdkowanie przestrzeni spolecznej powiqzane 

z tworzeniem obiektow spolecznych lub zabudowy komunalnej). 

Projekty dotyczqce sfery spolecznej planowane do realizacji w latach 2009-201 1: 

PROJEKT REALIZOWANY Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizujqcego w Warszawie 
I 

I ! 
! 
PRZEZ 
- -- - .  . 1. - - - -  - _. - .- -. -- - - 

CAlKOWlTY KOSZT 14 131 024,92 PLN i 
~ I 

I 

REALIZACJI PROJEKTU I 

OPIS PROJEKTU 
I 

1 W ramach projektu zostanq wykonane nastqpujqce prace: 1 
! 

' Remont i modernizacja zabytkowego budynku na 

1 terenie osrodka wraz z zakupem niezbqdnego 
I 

I wyposazenia 

I Modernizacja i rozbudowa nabrzeza oraz zakup 

I niezbqdnego wyposazenia 

1 Modernizacja boisk 
I 

I Remont szesciu domkow letniskowych znajdujqcych 

1 siq na terenie osrodka 
I 

Pozostale prace do wykonania na terenie osrodka I 
I 

I Dzialania promocyjne 
I 

I 
- ... r , .  . . .  ~ ~ ~ pp--.ppp----- -I 

I 

I I 
h ~ 6 ~ t A  FINANSOWANIA ! 1 284 726.82 PLN - wlasne Srodki i 
I i 
I I 

1. 2 846 298,lO PLN - srodki ze EFRR 
I 

4 ~ ~ - - - ~ - - ~ p - ~ - ~ - ~ -  4 
) Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009- 201 1 

I 

'REALIZACJI I I --~ i ~~ - . ~ p . - ~ - - - - - - p ~ ~ - ~ - ~ - ~ -  + 

I Na poziomie produ ktu: 
~CZEKIWANE REZULTATYI 

I - Liczba obiektow wybudowanychl przebudowanych/ 

Ipoddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym 
I - - - -- 



Liczba zrewitalizowanych obiektowl terenow 
I 

r 
poprzemysi.owych i powojskowych I 

i Liczba projektowl instalacji urzqdzen poprawiajqcych 
1 
bezpieczenstwo na obszarze rewitalizowanym 

- Liczba zbudowanychl przebudowanychl doposazonych I 

Iobiekt ow 
I 

- Liczba zrewitalizowanych obszarow 

! Powierzchnia zrewitalizowanych obszarow 

1 ; ~ a  poziomie rezultatu: I , 

i I r Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych 
I 

nowych miejsc pracy( EPC) 

1 W tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc 

pracy na obszarze rewitalizowanym dla kobiet 

I 
I 

- ---+ --- - - 

SPOSOB POMIARU - Monitoring na miejscu 

Ir Badania ankietowe. 

3.9. Zadania priorytetowe 

Ze wzgledu na znaczenie spoteczno-gospodarcze poszczegolnych rodzajow inwestycji, 

dokonane pod kqtem wynikow analizy stanu Miasta i Gminy oraz ich wptywu na rozwoj terenow 

rewitalizowanych, co jest podstawowym kryterium realizacji zadan rewitalizacyjnych na 

wyznaczonych obszarach, mozna wskazac nastepujqcq hierarchic dzialan: 

1. Przedsiqwziqcia prowadzqce do poprawy stanu infrastruktury komunalnej (m.in. 

drogowej i ochrony srodowiska), 

2. Przedsiqwziqcia wplywajqce na zmniejszenie skutkow negatywnych przemian 

spolecznych, 

3. Przedsiqwziqcia prowadzqce do zwiqkszenia potencjalu intelektualnego 

mieszkancow oraz przystosowania do nowych warunkow panujqcych na rynku 

pracy, 
































