UCHWALA NR 192/XIW2016
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniajqca uchwat~Nr 60N1/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na Iata
2005-2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pozn. zm.) Rada Miejska w Serocku
uchwala, co nastqpuje:
§ 1W uchwale Nr 60N1/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 20052015
dokonuje sie nastepujqcych zmian:
1. Tytut uchwaly otrzymuje brzmienie:
,,w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata
2005 - 201 7".
2. Nazwa ww. Programu otrzymuje brzmienie: ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock na
lata 2005 - 201 7".
3. W zatqczniku do uchwaty wprowadza siq nastqpujqce zmiany:
1) Strona tytutowa otrzymuje brzmienie:
,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005

- 201 7':

2) W spisie tresci pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 - 2017"
3) Rozdzial 1. Charakterystyka obecnej sytuacji w Miescie i Gminie Serock, punkt 1.1.8.
Turystyka otrzymuje brzmienie:
,,Najbardziej atrakcyjne pod wzglqdem turystyczno - wypoczynkowym tereny pdozone sq
w ptzybrzeznej strefie Zalewu Zegrzyfiskiego. Tam takze u podnoza wysokiej i stromej skarpy
Narwi, ptzebiega pieszy szlak turystyczny oznaczony kolorem zMym. Prowadzi on od zapory
w Debem ptzez kompleks lesny w Zegtzu, a nastqpnie Jadwisin i Serock. Na trasie szlaku
znajdujq sip liczne wqwozy, rezerwat "Zegtze" oraz zagiqbienie wytopiskowe "Chojno" w
Karolinie i Maryninie. Urozmaicone uksztaitowanie terenu, przylegiego do szlaku oraz bogata
roslinnosc na skarpie i wystqpujqcym fragmentarycznie wqskim tarasie zalewowym cieszy oko
i stwana 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 zostaio wybudowane molo z przystaniq do
cumowania iodzi, ktore peini funkcjq rekreacyjno- turystycznq. Kazdy mieszkaniec oraz turysta
moze teraz podziwiad pipknq panorame zalewu. lnwestycja zostala dofinansowana z funduszy
unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Dziaianie
3.3 ,, Zdegradowane obszary miejskie, poptzemysiowe i powojskowel', w wysokosci 65%
kosztow kwalifikowalnych. W sezonie letnim do mola dopiywa tramwaj wodny, Mory
rozpoczyna swoj rejs w Warszawie.

W ciqgu ostatnich lat z mySIq o rozwoju turystyki powstawaly ciqgi pieszo - rowerowe iqczgce
najbardziej atrakcyjne pnyrodniczo zakqtki gminy. Na terenie Serocka zostaiy poprowadzone
ciekawie usytuowane trakty spacerowe. Najciekawszymi sq: traM ihdlany, bulwar
nadnarwiafiski i wgwdz p n y wzgdrzu Barbarka.
W latach 2004-2006 zostala wybudowana Sciefka dydaktyczno- krajoznawczo- turystyczna
nad blzegiem Zalewu od Serocka w kierunku Wierzbicy i Jadwisina. lnwestycja ta stwonyla
doskonale warunki rekreacji dla mieszkaricdw i turyst6w, amatordw pieszo- rowerowych
spacerow. Uponqdkowano oraz wzmocnionocale nabrzeie 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 wzglqdem krajobrazowym.
Wystqpujq tu takze cenne zabytki architektury. Pdinogotycki kobci& parafialny w Serocku,
koscidi neobarokowy w Woli Kielpifiskiej oraz Palac Radziwfidw to z pewnoSciq najbardziej

znaczqce zabytki. Dla osdb zainteresowanych historiq niewqtpliwq atrakcjq bqdq forty
w Zegrzu i Dqbem oraz ruiny zabudowan w Wqwozie Szaniawskiego.
Grodzisko zwane ,,Barbarkq" lub ,,Ogrodziskiem", poiozone jest na naturalnym wzniesieniu
ograniczonym jarami i ciekami wodnymi. Jego ksztait podlega rdznym dziaianiom. Aktualny
ksztait zawdziecza rdznym formomjego uzytkowania, pnez kolejnych wiascicieli. Ze wzglqdu
na brak danych dotyczqcych szczegdlowych zapisdw przeksztaicenia grodziska, a takze juz
zaistniaiej degradacji wienchniej warstwy ( na przestrzeni wiekdw teren ten podlegai rdznym
formom uzytkowania), nie byio przesianek do prdb jakiejkolwiek jego rekonstrukcji. Dlatego tez
za najistotniejsze uznano zachowanie ksztaitu wzgdrza, jego uczytelnienie w krajobrazie i
wprowadzenie nowych elementow maiej architektury bez ingerencji w podioze. Zgodnie z
projektem zostaiy wykonane i pnebudowane elementy maiej architektury. U podndza
grodziska wykonana zostaia makieta jako element nezbiarski z jasnego piaskowca
zaimpregnowanego przed erozjq i zakotwiona w podiozu z zabezpieczeniemprzed wyrwaniem
i dewastacjq.

Dobrq tradycjq staio siq unqdzanie w Miescie cyklicznych imprez kulturalnych dla
mieszkaricow, wczasowiczdw i turystow. Corocznie odbywajq siq obchody Swiqta 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 Miqdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne - "Kupalnocka" oraz ,, Piknik
Rodzinnyl', a we wnesniu Dozynki gminne pod nazwq: ,,Swieto Dardw Ziemi". Mieszkancy i
liczni goscie spotykajq siq takze w przeddzien wigilii, by kolqdowaC . Rokrocznie w imprezach
uczestniczq mieszkancy i goScie.
Gmina podjeia prace zwiqzane z budynkiem poiozonym w Serocku przy ul. Sw. Wojciecha 1.
Budynek ten figuruje od 2000 r. w Wojewddzkim Rejestrze Zabytkdw (nr 952) oraz Gminnej
Ewidencj Zabytkdw Miasta i Gminy Serock (karta nr 24).
W okresie od 20.03.2014 r. do 27.02,2015 r. dokonano kompleksowego remontu oraz
zmieniono sposdb jego uzytkowania pneksztaicajqc go z dawnej szkoiy na izbq pamiqci
i tradycji rybackich w Serocku. Przedsiqwziqcie zostaio dofinansowane w 45% z funduszy
unijnych w ramach Dziaiania ,,'Odnowa i Rozwoj Wsi" objqtego PROW na lata 2007 - 2013.
W dniu 24.02.2015 r. budynek zostai oddany do uzytku. W IV kwartale 2015 r.
zagospodarowano teren wok& ww. obiektu.
W latach 2016-2017 prowadzone bqdq prace zmienajqce do wyposazenia muzeum w
materiaiy aranzacyjne (gabloty, Scianki, grafiki) oraz elementy multimedialne (komputety,
monitory, aplikacje multimedialne) w celu wykorzystywania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

-

Zafozeniem wfadz jest systematyczne rozwijanie gminy jako centrum turystyczno
rekreacyjnego. Gmina jest przygotowana na pnyjecie inwestor6wJ ktorzy swoimi
dziafaniami wzbogaciliby baze rekreacyjno sportow? poprzez na przykfad zbudowanie
pola golfowego oraz obiektow dla sporf6w zimowych, aquaparku, amfiteatru, itp.

-

Na terenie gminy Serock czternaScie obiektdw wpisanych jest do wojewddzkiego rejestru
zabytkdw. Sq to pnede wszystkim zachowane elementy dawnej, miejskiej zabudowy Serocka,
kamienice, dom mieszkalny i zajazd. Pozostale obiekty to koScioiy i cmentarze w Serocku i
Woli Kieipinskiej oraz palac w Jadwisinie.
Po uporzqdkowaniu i skatalogowaniu gminnego zasobu zabytkdw nieruchomych,
w Gminnej Ewidencji Zabytkow umieszczono obiekty, More prezentuje ponizsza tabela:

Rodraj obiektu

I Datowanie

wyposaieniem
wnetrza i
polichromiq)
Serock

Warszawska

Cmentarz par,
p.w. Sw. Anny
(wraz ze
starodrzewem)

1806

1385

1989-07-26

Serock

Rynek 16

Kamienica
(wraz z czekiq
dziatki)

II pot. XIX w.

23

1999-11-08

Serock

sw. Wojciecha
1

Dom

koniec XIX w.

952

2000-05-22

Serock

Rynek 14

Kamienica

II pot. XIX w.

954

2000-05-22

Serock

Rynek 5

Kamienica
(wraz z oficynq

1906 - 1909

955

2000-05-22

tylnq)
Serock

Rynek 1

Kamienica

pocz. XX w.

956

2000-05-22

Serock

Puttuska 13

Oficyna (I)d.
sajazdu
pocztowego (d.
stajnia)

okoto 1828

957

2000-05-22

Serock

Puttuska 17

Oficyna (11) d.
zajazdu
pocztowego (d.
wozownia)

okok 1828

957

2000-05-22

Serock

Puttuska 15

Zajazd
pocztowy

okoto 1828

1102/677

1962-04-13

Wola
Kietpinska

KoScibt p.w.
Sw. Antoniego
Padewskiego

1895 - 1899

1116/1083 1974-12-03

Wola
Kietpihska

Cmentarz
parafialny
(wraz ze
starodrzewem)

1899

1384

1989-12-08

Serock

Grodzisko
XI - Xlll w.
Sredniowieczne

56 (AZP
51-6711)

1968-07-01

Serock

Puttuska 36

Kamienica

pocz. XX w.

ewid. woj.

1968

Zegrze

Na kohcu ulicy
Putku Radio

Magazyn
amunicji 3
(prochownia)
Twierdzy
Zegrze

Okoto 1913

ewid. woj.

1993

Zegrze

Nad brzegiem
Zalewu
Zegrzyhskiego

Magazyn
amunicji 1
(prochownia)
Twierdzy
Zegrze

1.90.XIX w.

ewid. woj.

1998

Zegrze

Nad brzegiem
Zalewu
Zegrzyhskiego

Magazyn
amunicji 2
(prochownia)
Twierdzy
Zegrze

1907

ewid. woj.

1998

Zegrze

Radziwittowska

Hotel
Garnizonowy

1938

ewid. woj.

2004

Zegrze

Radziwittowska

Kasyno
Twierdzy
Zegrze

1904

ewid. woj.

2004

Zegrze

Zegrze, po
stronie
zachodniej
drogi krajowej
nr 61

ewid. woj.

1998

'

-

Fort
1.90.XIX w.,
,,Umocnienie
modernizacja ok.
Duie" Twierdzy 1907,1939
. Zegrze

Zegrze

Juzistek

Fort
,,Umocnienie
Mate"
Twierdzy
Zegrze

1.90. XIX w.,
modernizacja ok.
1907,1939

ewid. woj.

1998

Zegrze

Profesora
Patac
Krasiliskich
Janusza
Groszkowskiego
3

I pot. XIX w.

ewid. woj.

1998

Debe

Teren Krajowej
Szkoty
Sqdownictwa i
Prokuratuty
OSrodka
Szkoleniowego
w Debem

Pozostalofci
parku

Serock

Zdrojowa,
Retmaliska,
Napoleohska

Twierdza
napoleohska Pozostatofci
bastionu
p6tnocnego z I
fazy budowy

Serock

Wolskiego,
Zdrojowa

Twierdza
napoleohska Pozostatofci
rawelinu
potnocnego z I
fazy budowy

1807-1809

ewid.
gm./MPZ

Serock

Puttuska,
Retmahska

Twierdza
napoleohska Bastion
potnocny i
kurtyna
p6tnocno
zachodnia wraz
z resztkami
bastionu
potnocno
zachodniego

1807-1811,

ewid.
gm./MPZ

ewid. woj.

1807-1809,
okopy
prawdopodobnie
1944

okopy
prawdopodobnie
1944

ewid.
gm./M PZ

-

-

Serock

A

Puttuska,
Sadowa,
Bolestawa
$miatego

Twierdza
napoleoliska Rawelin
zachodni wraz
z resztkami
bastionu
zachodniego

1807-1811

ewid.
gm./MPZ

Plebania

1898 - 1909

ewid. gm.

Serock

Uktad miasta
lokacyjnego

XV w.

ewid. gm.

Jadwisin

Zatozenie
patacowo parkowe
Jadwisin

koniec XIX w.

ewid. gm.

Serock

Farna 7

Debe

Debe, Po
stronie
pdtnocnej drogi
Zegrze-Debe, w
pobliiu drogi
krajowej nr 62

Fort Debe
Twierdzy
Zegrze

1901

ewid. grn.

Kania Nowa

Serocka

PozostatoJci
cmentarza

I pot. XIX w.

ewid. gm.

4) Rozdzial 3. Zalozenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, punkt 3.1. Okres realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Obszarow Miejskich otrzymuje brzmienie:
,Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji pnewidziany jest na lata 2008-201 7. Ma
to Scisiy zwiqzek z czlonkostwem Polski w Unii Europejskiej, w kt6rej obowiqzuje 7-letni okres
planowania budzetu. Obecnie trwa okres budzetowania, w ramach ktdrego pnewidziano
(rdwniez dla naszego kraju) konkretne instrumenty finansowe (m.in. RPO WM), za pomocq
ktdrych mozna wspierad rozwdj obszardw miejskich.
Trudno natomiast na obecnym etapie pnewidziek, jakie nanqdzia dostqpne bqdq w kolejnym
okresie programowania Unii Europejskiej, dlatego fez w ramach LPR naleZy stworzyC jak
najszersze mozliwoSci realizacji konkretnych, obecnie nie zdefiniowanych, zadah i projektdw
w pnyszloSci.
Skutki realizacji zadan zbieznych z zakfeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny
znaleid silne odzwierciedlenie w pracach nad dokumentami strategicznymi twononymi na
okres PO roku 2013."

5) Rozdzial 3. Zatozenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, punkt 3.4. Planowane dzialania
przestrzenne na obszarze rewitalizowanym otrzymuje brzmienie:
,,Wszystkie pnedsiqwziqcia rewitalizacyjne w sfene zagospodarowania pnestnennego
nalezy przyponqdkowad dojednego z opisanych w rozdziale 3.2. Programu Rewitalizacji. Jest
to warunkiem ubiegania siq o zewnqtnne irddla finansowania (m.in. z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej).
Kazdy beneficjent/podmiot, ktdry zamiena realizowad pnedsiqwziqcie z jakichkolwiek
programdw oferujqcych zewnqtnne finansowanie, dla ktdrych warunkiem jest zgodnoSC
z LPR, musi uzyskak akceptacjq Burmistna Miasta i Gminy Serock wskazujqcq na zgodnoSd
realizowanego pnedsiqwziqcia z celami LPR.
Lista rodzajdw projektdw, ktdre mogq podlegad wsparciujest bardzo szeroka i pokrywa siq z
zakresem inwestycji wspieranych w ramach RPO.
Sq to m.in.:
- zagospodarowywanie pustych pnestneni w harmonii z otoczeniem,
- porzqdkowanie ,,starej tkanki" urbanistycznej,
- izolacja, remont lub pnebudowa elewacji, fasad i dachdw budynkow oraz pomieszczeh
pneznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne,
- renowacja budynkdw o wartoSci architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujqcych siq
na rewitalizowanym terenie (renowacja bqdzie siq skladala z dzialan wspierajqcych: prace
konserwatorskie oraz odnowienie zabudowah).

-

rozbudowa lub przebudowa infrastruktury publicznej zwiqzanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych( stadion miejski).
- regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych ptzestneni publicznych (m.in. placow,
parkingo w)
- regeneracja infrastruktury technicznej, szczeg~lniew zakresie ochrony Srodowiska, m.in.:
budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych utzqdzen do oczyszczania,
gromadzenia, odprowadzania i przesyiania wod opadowych
- przebudowa sieci wodociqgowej z wymianq rur azbestowo - cementowych na PCV
- wymiana elementow konstrukcyjnych zawierajqcych azbest w budynkach publicznych (poza
celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy catego obiektu i po
spetnieniu wymagan pnekazania powstaiych odpadow zawierajqcych azbest podmiotom,
ktore uzyskaiy zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziaialnosci w zakresie
gospodarki takimi odpadami,
- adaptacja, przebudowa lub remonty budynkow i przestrzeni uzytecznosci publicznej wraz z
ptzylegiym otoczeniem na cele edukacyjno - spdeczne.
- poprawa funkcjonalnosci ruchu kdowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych
m w i t a f i terw&pepez
~ ~
m.h>
- 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 poszetzenie nawietzchni) oraz
maiych obiektow inzynieryjnych,
- budowq, remonty lub przebudowq chodnikow i pnejsC dla pieszych, jak rowniez wszelkie
inne prace infrastrukturalne lub zakup wyposazenia pozwalajqcy zwiqkszyk
bezpieczeristwo pieszych, rowetzystow lub zwierzqt, (np. budowa, pnebudowa lub
remont sciezek rowerowych).
- - -

- - - - -

-

rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne
historycznych obiektow i zespdow zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczegolnie
realizowane w ramach ptzyjqtych strategii rozwoju produktow turystyki kulturowej;
- rewitalizacji historycznych obszarow miejskich;
- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne zespddw
fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych;
- renowacji, ochrony i zacho wania 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
j digitalizacji zabytkowych ksiqgozbiorow i archiwaliow;
- twzrzen%sj%temow %b5zpiiZzenLprzed-nielegatnynr wywcmm dEiel-&uki 4 m z
zabezpieczenie zabytkow ruchomych i nieruchomych przed kradziezq i zniszczeniem.
Ww. rodzaje projektow w duzej mierze dotyczq rowniez opisywanej w dalszej czqSci sfery
spdecznej. Zatem trudno w przypadku niektorych projektow jednoznacznie zdefiniowak
zaliczenie do jednej z opisywanych sfer funkcjonalnych. Nie wplywa tojednakze na mozliwosk
realizacji inwestycji w ramach LPR, gdyz projekty zaplanowane ptzez potencjalnych
beneficjentow mogq mied charakter kompleksowy, obejmujqcy wiele aspektow rewitalizacji
(np. uponqdkowanie pnestrzeni spdecznej powiqzane z twotzeniem obiektow spdecznych
lub zabudowy komunalnej).
Oto najwazniejsze projekty w sferze przestrzennej w latach 2005 - 2015. lnne projekty
(wspblnot mieszkaniowych) wymagajq uszczeg~owieniazr6dei finansowania. Szansa na
ottzymanie srodkow do roku 2013 dla tych podmiotdw jest minimalna poniewaz brak jest
wystarczajqcych srodkbw wsparcia. Niezbqdna jest rowniez przygotowana dokumentacja
projektowa i kosztorysowa."

PRZEZ
CALK0WlTY
KOSZT 1 110 OOOPLN
REALIZACJI PROJEKTU
OPlS PROJEKTU
- wykonano dokumentacje budowlano-wykonawczq
zadanie zrealizowano zgodnie z opisem
W ramach pnedsigwzigcia wybudowano molo wraz z pnystani
wodnq, zagospodarowano teren plazy elementami male
rchitektury i rozbudowano ~Swietlenie . Zakupiono
amontowano unqdzenia na placu zabaw. Wybudowan
budynek sanitarny.
.1 721 000 PLN - wlasne Srodki
fR ~ D FINANSOWANIA
U
389 000 PLN - Srodki ze ZPORR I BUDZETU P A ~ S T W A
HARMONOGRAM
Projekt zrealizowano w latach 2005 - 2008
REALIZACJI
OCZEKIWANE REZUL TATY Na poziomie produktu:
- Powienchnia obiektdw zmodernizowanych na cele kulturalne r
turystyczne- 277,50 mZ
- Liczba obiektdw zmodemizowanych na cele kulturalne r
turystyczne- 1 szt.
- Powienchnia terenow rewitalizowanych pneznaczonych na
malq infrastrukturg- 492,1 7 m2
Powienchnia zdegradowanych dzielnic i obszardw miasl
poddanych rehabilitacji- 3 000,OO mZ
Na poziomie rezultatu:
- Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury r
turystyki- 4 szt.
- Liczba osdb konystajqcych z nowej lokalnej bazy kulturalnej i
turystycznej- 1000 osdb
- Liczba nowych miejsc pracy powstaia w wyniku realizacji
brojektdw turystycznych i kulturalnych- 1
POMIAR* Monitoring na miejscu
Statystyka gminna
Badania ankietowe.

k

I

-

IPROJEKT REALIZOWANvMiasto i Gmina Serock
iREALlZACJ1
PROJEKTU
r--I

IOPIS
I
I

.
.
I

PROJEKTU

I

W latach 2008 - 2009 opracowano projekt budowlano wykonawczy pnebudowy budynku mieszkalnego ze zmianq
iego pneznaczenia. W okresie od 20.03.2014 r. do 27.02.2015
r. dokonano kompleksowego remontu budynku potoionego
w Serocku pny ul. Sw. Wojciecha 1 oraz zmieniono sposdbjego
uzytkowania z dawnej szkoiy na izbg pamigci i tradycji rybackich
w Serocku. bw przedsigwzigcie zostalo dofinansowane w 45%
z funduszy unijnych w ramach Dziafania ,Odnowa i Rozwdj Wsi'
objgtego PROW na lata 2007 - 2013. W dn. 24.02.2015 r.
budynek zostal oddany do uiytku. W IV kwartale 2015 r.
zagospodarowano teren wok@pnedmiotowego obiektu.
Na lata 2016-201 7 zaplanowano prowadzenie prac
zmienajqcych do wyposaZenia muzeum w matetie
araniacyjne (gabloty, Scianki, grafiki) oraz elementy

I

multimedialne (komputery, monitory, aplikacje multimedialne) w
celu wykorzystywania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
W izbie pamiqci i tradycji rybackich w Serocku ulokowane
zostanq zbiory i przedmioty historyczne.
Budynek od 22.05.2000 r. figuruje zahwno w Wojewddzkim
Rejestne Zabytkdw (nr 952). jak i w Gminnej Ewidencjr
Zabytkdw Miasta i Gminy Serock (karta nr 24).

/t~6ota
FINANSOWANIA

I.

I

HARMONOGRAM

PEALIZACJI

1

1 131 054.00 PLN- wlasne Srodki
300 000,OO PLN - Srodki z EFRR
Realizacja projektu pnewidziana jest na lata 2008-2017
Na poziomie produktu:

- Liczba projektdw zapewniajqcych zrownowazony rozwdj oraz

poprawiajqcych atrakcyjnoSC miasta- 1
OCZEKIWANE REZULTATY - Liczba obiektdw wybudowanych/przebudowanych/ poddanych
renowacji na obszarze rewitalizowanym-1
WSKA~NIKI
Na poziomie rezultatu:
- Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach
I
(rewitalizowanych-3
SPOS~B
Monitoring na miejscu
WSKA~NIK~W
ProtokM odbioru
I7YTvt PROJEKTU ' -" kwiqkszenie atrakcyjnosci turystycznej gminy

scrod

1
OPlS PROJEKTU

bRbDLA FlNANSOWANlA
HARMONOGRAM

I

- d o n a n i e dokimentacji technicznej
- realizacje zadania
W ramach projektu planuje siq zagospodarowanie wal6w fortecznych
z przeznaczeniem na szlak turystyczno- rekreacyjny. Wykonano
dokumentacjq zagospodarowania, oraz przeprowadzono wycinkq
samosiewu stanowiqcego zagrotenie dla ksztaltu i konstrukcji wal6w.
ProjeM zaklada utworzenie na terenie objgtym opracowaniem ciqgu
pieszego. Planuje sie takte umieSciC tablicg opisujqcq histor@ Waldw
NapoleorSskich, oraz odtworzyC stanowisko strzeleckie z atrapq dziala
z epoki napoleohskiej.

1

96 223.46 PLN - wiasne Srodki
545 266,28 PLN - Srodki z EFRR
Projekt realizowany jest w latach 2006-2014

I Na poziomie produktu:

I

~owienchnia
zrewitalizowanych obszarow-0,9234 ha
WANE
TA
h a poziomie rezultatu:
WSKA~NIKI
Liczba utworzonych miejsc pracy na
(rewitalizowanych-2
SPOS~B
POMIAR& Monitoring na miejscu
WSKA~NIK~W
- ProtokM odbioru
TMUI: PROJEKTU
Pnebudowa i adaptacja zabytkswego budynku zajazdu
ego na potrzeby biblioteki, biura informscj

1

PRZEZ
CALK0W I N
KOSZT 1 530 tys.zi.
REALlZACJl PROJEKTU

Projekt pnewiduje:

- wykonanie dokumentacji technicznej

I!

- realizacjq zadania

1

--

Planuje sig modernizacjq i adaptacjq obecnego budynku na
potneby biblioteki, oraz biura informacji turystycznej. Caia
modernizacja musi by6 wykonana w porozumieniu z
konserwatorem zabytMw, poniewaz caiy budynek jest wpisany
do rejestru zabytkdw. Wykonana jest inwentaryzacja budynku,
oraz opracowanie konserwatorskie.

PRODLA FINANSOWANIA

b

IOPIS PROJEKTU

I

,

REALIZACJI

229 500zi. - wiasne Srodki
I 300 500zi. - Srodki z EFRR
Proiekt realizowany
- -iest w latach 2006-2015

Na poziomie produktu:

- ~ i c z b aobiektdw wybudowanych/pnebudowanych/poddanych
renowacji na obszane rewitalizowanym- I
- Liczba zbudowanych/ przebudowanych/

doposazonych

OCZEKIWANE REZULTAT

wsKAmlK1

!

WSIWSKAZNIK~
~w
...

~

-

- - - -

liczba bezpoSrednio utwononych
nowych miejsc pracy (EPC)-2
- W tym pnewidywana liczba utwononych nowych miejsc pracy
na obszane rewitalizowanym dla kobiet-I
POMIAR& Monitoring na miejscu
1Protokd odbioru .
-

Projekty Wspolnot Mieszkaniowych:
FRdJEKW
" ' ~ewitalizacldi 'rozbudowa z a b y f k o w ~ b'lhdynku ~'0~4
wiecznej kamieoicy pw 4ck ~vaek
7 w ~GrockuPROJEKT REALIZOWANY Wspolnota Mieszkaniowa ul. Rynek 1, Serock
PRZEZ
-CALKO
WITY
KOSZ72 000 000 zi.
REALIZACJI PROJEKTU
Projekt pnewiduje zgodnq z zaiozeniami ochrony
konserwatorskiej rewitalizacjq i rozbudowq budynku pny ul.
Rynek I , wpisanego do rejestru zabytkdw obejmujqcq m.in.:
remont zakiadajqcy pnywr6cenie historycznego wyglqdu
i
lewacji budynku;
PROJEKTU
wymianq dachu, stropow, okien i innych elemento
konstrukcyjnych, z zachowaniem historycznych walorow
budynku;
- rozbudowq, pod nadzorem konsenvatorskim, czqSci budynku
od
strony ul. Wolskiego.
i

IMW

A

-

IRdDLA FINANSOWANM
-

HARMONOGRAM
REALIZACJI
I

I
OCZEKIWANE REZULTAT

WSKA~NIKI

400 000 zi. - wiasne Srodki
I 600 000 zi. - Srodki z EFRR
~lanowanarealizacja: 201 1-2013

Na poziomie produktu:
liczba bucjynkow poddanych remontowi na obszan
a poziomie rezultatu:

I

- liczba utworzonych miejsc pracy na obszane rewitalizowanym
POMIARU- monitoring na miejscu
- r protokoi odbioru

6) Rozdzial4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 - 2017."

Razem
Zagospodarowanie plaZy
wraz z budowq mola z
pnystaniq wodnq w
Serocku

I

1 110 000,OO

Smdki m s n e

Smdki UE

721 000,OO

389 000,OO

------ ------

Pnebudowa nawienchni
ul. Zaokopowej i ul.
Radzymihskiej w S e m k u

630 000,00

94 500,oo

535 500,oo

Rewitalizacja
zabytkowego budynku
dawnej szkoly z
pneznaczeniem na izbe
pamigci o regionie

1

1431054,OO

1131054,OO

300 000,00

Zwigkszenie
atrakcyjnoSci tufystycznej
gminy Serock poprzez
zagospodamwanie
Szlaku Napoleohskiego

I

641 489,74

96 223.46

545 266,28

1 530 000,OO

229 500,00

1 300 500,OO

Pnebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku
zajazdu napoleohskiego
na potneby biblioteki,
biura informacji
turystycznej

......................

inne

-

lnwestycje planowane do realizacji przez inne podmioty:

doroslych
,,gorszych szans" z
regionu
mazowieckiego

lnwestycje planowane do realizacji przez wspdlnoty mieszkaniowe:

ciepio budynk6w
mieszkalnych(
Pultuska 27, 27a)
Ocieplenie
elewacji budynku
wraz z jej
modernizacjq,
wymiana poszycia
dachowego z
eternitu p n y ul.
Pultuskiej25, 27,
27a)
Rewitalizacja i
rozbudowa
zabytkowego
budynku XIXwiecznej
kamienicy przy ul.
Rynek I w
Serocku

1

600 000

90 000

510 000

a

2 000 000

400 000

1 600 000

7) W Rozdziale 6. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji spolecznej, czqsc
Monitorowanie wdrazania Lokalnego Programu Rewitalizacji otrzymuje brzmienie:
,,Monitorowanie jest procesem, Moly ma na celu analizowanie stanu zaawansowania
projektu i jego zgodnosci z postawionymi celami. Istotq monitorowania jest wyciqganie
wnioskow z tego, co zostaio i nie zostaio zrobione. Jest niq takze modyfikowanie dalszych
poczynari w taki sposob, aby osiqgnqd zakiadany cel w przysziosci. lstotnym elementem
monitorowania jest wypracowanie technik zbierania infomacji oraz opracowanie
odpowiednich wskaznikow, ktore bedq odzwierciedlaiy efektywnosd prowadzonych dzialan.
Monitorowania wdrazania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz jego poszczegolnych
elementow dokonywak bqdzie Komitet Monitorujqcy. Aby zachowad ciqgioSC procesu
przygotowania Programu i jego realizacji, w skiad Komitetu Monitorujqcego wchodziC bqdq
czionkowie grupy roboczej, zaangazowanej w sporzqdzanie Programu Rewitalizacji.
W skiad Komitetu Monitorujqcego wchodzq:
1. Jozef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Przewodniczqcy Zespdu;
2. Tadeusz Kanownik- Sekretarz Miasta i Gminy Serock - Zastqpca Pnewodniczqcego
Zespoiu;
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock - czionek zespdu;
4. Marek Bqbolski - Kierownik Referatu Ptzygotowania i Realizacji lnwestycji - czionek
zespoiu;
5. Anita Kubalska - Kierownik Referatu Administracyjno Gospodarczego - czionek
zespoiu;
6. Cezary Parzychowski - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestnennego i Rozwoju - czionek zespdu;
7. Anna Kamola - Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa czionek zespdu;
8. Beata Roszkowska - Kierownik Referatu Komunikacji Spoiecznej - czionek zespdu;
9. Leszek Bfachnio - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakiadu Wodociqgowego - czionek
zespoiu.
10. Miroslaw Smutkiewicz- DyreMor Miejsko- Gminnego Zakiadu Gospodarki
Komunalnej- czionek zepdu
11. Anna Orlowska - Kierownik Osrodka Pomocy Spdecznej w Serocku - czionek
zespoiu
12. Tomasz Gqsikowski - Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa - czionek zespdu
Zebrania Komitetu Monitorujqcego odbywaC siq bqdq raz w roku. lstnieje mozliwosd
czqstszych spotkari po uprzednim zawiadomieniu czionkow Komitetu przez Sekretariat
Miasta i Gminy Serock. Obowiqzkiem Sekretariatu bqdzie zawiadamianie czionkow
Komitetu o terminach posiedzeri oraz przygotowywanie na w h posiedzenia
szczegoiowych informacji na temat postqpow w realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji w formie standardowego raportu monitorujqcego. Obowiqzkiem Sekretariatu
bedzie takze przygotowywanie protokdow z posiedzeri Komitetu Monitorujqcego,
zawierajqcych ustalenia w h posiedzeri i pnesyianie ich do czionk6w Komitetu.
Komitet Monitorujqcy analizowad bqdzie ilosciowe i jakosciowe informacje na temat
wdrazanych projektow i calego Programu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem
takiej analizy jest zapewnienie zgodnosci realizacji projektow i Programu z wczesniej
zatwierdzonymi zaiozeniami i celami. Jesli w raportach monitoringowych ujawnione
zostanq problemy zwiqzane z wdrazaniem Programu, Komitet Monitorujqcy powinien
podjqC dziaiania majqce na celu wyeliminowanie pojawiajqcych sie trudnosci
wdrozeniowych.
Na koniec kazdego podokresu planowania (tzn. w styczniu 2007, w styczniu 2014 roku,
w styczniu 2018) Komitet Monitorujqcy spotzqdzi raport koricowy, obrazujqcy faktycznie
zrealizowane zadania w kontekscie zaiozeri Lokalnego Programu Rewitalizacji, Wszelkie
rozbieznosci pomiedzy ustaleniami Programu, a jego tzeczywistym wykonaniem bedq w
w h raporcie szczegoiowo wyjasnione. Raport koricowy bedzie dostqpny do wglqdu
w Sekretariacie Unedu."

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

,,Lokalny Program Rewitalizacji jest wieloletnim, interdyscyplinarnym i zintegrowanym
programem operacyjnym. Tworzy ramy wdraiania procesu rewitalizacji, rozumianego jako
zr6wnowaiony rom6j miasta.
OkreSlenie w Lokalnym Programie Rewitalizacji prawidlowych kierunk6w dzialan jest
warunkiem koniecznym dla pozyskania 6rodk6w z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w ramach ,,Regionahego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata
2014 - 202011, Dzialanie 5.3 .Dziedzictwo kulturowe", ,,Poprawa dostepnoSci do zasob6w
kultury poprzez ich rozw6j i efektywne wykorzystanien.
Lokalny Program Rewitalizacji ma sluiyC jako narqdzie umozliwiajqce przygotowanie
i wdratanie konkretnych dzialari rewitalizacji w kontekScie og6lnomiejskim i dlugofalowej
perspektywie. Aby m6c wypeCni6 to zadanie, Program nie mote by6 zamkniqtym dokumentem,
jednorazowo uchwalonym przez Rade Miejskq, lecz musi by6 na bieiqco dostosowywany do
nowych wymagari i w miare potrzeb aktualizowany.
Lokalny Program Rewitalizacji zostal sporzqdzony w oparciu o wczeSniej uchwalone
dokumenty strategiczne.

Spongdzil: Traczyk Piotr / GP

