
R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU 

województwo mazowieckie 
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2 

tel. (48) 378 41 27 UCHWAŁA NR XXIV/184/2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016r., poz.446 ) w związku z art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o 
rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszary zdegradowane i obszary 
rewitalizacji, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustanawia się na rzecz Miasta i Gminy Lipsko prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości 
położonych na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Jacek Zając
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU 

województwo mazowieckie 
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2 

tel. (48) 378 4127
Załącznik do Uchwały N r XXIV/184/2016 

Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 23 maja 2016 r.
W STĘPNIE W YZNACZONY GŁÓW NY OBSWZAR ZDEGRADOW ANY I OBSZARREW ITAUZACJI W RAMACH M IASTA I GMINY LIPSKO

W RAM ACH TER EN U GMINY LIPSKO PROPONUJE SIĘ 
W YZNACZENIE GŁÓ N EG O  O B SZAR U ZDEGRADOW A
NEGO  I OBSZAR U R EW ITALIZAC JI W RAMACH 
MIASTA LIPSKO.

UZU PEŁNIA JĄCO  NA TER ENIE P O ZO STAŁYC H  
MIEJSCOW OŚCI W CH O D ZĄ CYCH  W S K ŁAD  GMINY 
PR OPONUJE SIĘ W YZNACZENIE PO UPRZEDNIM 
UCHW ALENIU LPR SP EC JA LN Y C H  S TR E F 
R EW ITALIZACJI O  (O BSZARÓ W  SSR - O  KTÓRYCH 
MOW A W USTAW IE O REW ITALIZACJI)

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
Rady Miejskiej w Lipsku 
wojewódzko mazowieckie

Macek Zająć

TER EN M IASTA I GMINY LIPSKO 
OBSZAR ANALIZOW ANY 

W RAMACH LPR
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU

województwo mazowieckie 
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2 

tel. (48) 3784 1 2 7 UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1777). 
określającą zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, jak również zasady 
przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz postępowania w 
zakresie właściwości gminy uznano proces rewitalizacji za zadanie własne gminy. Zadanie to ma jednak 
charakter obligatoryjny.

Art. 2 ust. 1 wyżej powołanej ustawy stanowi, iż rewitalizacja to proces, którego celem jest 
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Proces ten następuje poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego (lokalnego) programu 
rewitalizacji, który stanowi zasadniczy dokument programujący działania w tym zakresie.

Mając na uwadze realizację procesu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji należy wyznaczyć 
w drodze uchwały Rady Miejskiej w Lipsku obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Podstawą do 
prowadzenia prac nad procesem rewitalizacji stała się Krajowa Polityka Miejska przyjęta 20 października 
2015 roku uchwałą nr 198 Rady Ministrów, w której wskazano, iż rewitalizacja jest najbardziej 
zaawansowanym procesem przemian realizowanym na obszarach zdegradowanych. Realizacja procesu 
rewitalizacji powinna odnosić się do wyznaczonego w oparciu o obiektywne kryteria terytorium oraz w 
wyniku wspólnych wysiłków różnych podmiotów spowodować trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze 
obszaru, zwiększać jego atrakcyjność dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawiać jakość i standard 
życia. Odnosząc się do założeń Krajowej Polityki Miejskiej uznano, iż rewitalizacja Miasta i Gminy Lipsko 
powinna być kluczowym programem społecznym i gospodarczym w ramach obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji.

Również przyjęta Uchwała Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 
października 2013r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wskazuje, iż 
działania rewitalizacyjne dotyczące zdegradowanych obszarów mieszkaniowych, poprzemysłowych, a także 
zabytkowych układów przestrzennych oraz obiektów objętych ochroną zabytków stanowi istotny kierunek 
strategicznych działań województwa. Działania rewitalizacyjne powinny zatem zakładać wsparcie dla 
tworzenia i realizacji projektów obejmujących kompleksową odnowę obszarów zdegradowanych, których 
efektem jest poprawa ładu przestrzennego.

Podstawowym trybem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest 
przeprowadzenie przez gminę analiz negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ustawy o rewitalizacji, 
a następnie sformułowanie na podstawie tych analiz propozycji wyznaczenia tych obszarów i 
przedstawienie jej — wraz z analizami — radzie gminy celem podjęcia decyzji. Tryb ten opisuje art. 11 
ustawy. Jeżeli jednak w innym dokumencie strategicznym gminy znajduje się opis obszarów, które 
spełniają przesłanki obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, możliwa jest rezygnacja z ponownego 
przeprowadzania analiz i przedstawienie informacji w tym zakresie we wniosku o formalne wyznaczenie 
tych obszarów w drodze uchwały. Tryb ten reguluje art. 12 ustawy.

Wyznaczenie przedmiotowych obszaru musi nastąpić w dokumencie strategicznym gminy 
przyjmowanym uchwałą rady gminy. Ustawa wprost wymienia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, może to być również strategia rozwoju gminy, strategia przestrzenna, 
strategia rozwiązywania problemów społecznych itd. Ustawa dopuszcza również wskazanie kilku takich 
dokumentów łącznie, jeżeli pozwalają one na wyznaczenie obszarów o których mowa w art. 9 i 10 ustawy.

Wobec powyższego, mając na uwadze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego, na podstawie 
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000-2017 przyjętej Uchwałą 
NR XVIII/143/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 2015r., biorąc pod uwagę wytyczne 
zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Lipsko przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Lipsko nr XIII/99/99 z 30.12.1999r. oraz 
przeprowadzając niezbędne analizy zjawisk społecznych, analizę gospodarczą, techniczną i przestrzenno- 
funkcjonalną dla obszarów nie ujętych w w/w dokumentach strategicznych wskazano obszar gminy 
charakteryzujący się koncentracją negatywnych zjawisk zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 9 i 10 
ustawy o rewitalizacji. Za obszary zdegradowane ustawa przyjmuje obszary, na których występuje
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koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski 
poziom edukacji oraz dodatkowo negatywne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnych 
przedsiębiorstw), środowiskowe (np. przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno- 
funkcjonalne (np. brak dostępu do podstawowych usług albo ich niska jakość) lub techniczne (np. 
degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych).

Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych, mierzalnych danych pozyskanych m. in. z: 
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku, Głównego Urzędu Statystycznego oraz oceny przeprowadzonej we 
współpracy z Komendą Miejską Policji w Lipsku.

Jako obszar zdegradowany (przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do projektu uchwały) 
uznano wyłącznie jednostki, które charakteryzowały się najwyższymi wskaźnikami w sferze zjawisk 
społecznych, a także spełniły jedno z badanych kryteriów tj.: gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonałnym, jak również technicznym (degradacja techniczna budynków i budowli, 
zniszczenie lub nieodpowiednie korzystanie z przestrzeni publicznych, bariery w rozwoju gospodarczym i 
przestrzennym gminy)

Główne problemy zdiagnozowane na obszarze zdegradowanym to:

1. znaczny poziom bezrobocia w tym bezrobocia długotrwałego;
2. wyludnienie obszaru;
3. niekorzystna struktura demograficzna tj. niski udział osób w wieku przedprodukcyjnym i 

produkcyjnym;
4. występowanie problemów społecznych, w tym alkoholizmu, bezdomności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałej choroby niepełnosprawności, potrzeby ochrony 
macierzyństwa, przemocy w rodzinie, ubóstwa, wielodzietności;

5. nasilenie zjawisk zagrażających bezpieczeństwu;
6. bariery w rozwoju gospodarczym miasta (problem zdefiniowany dla całego miasta, ze względu na 

charakter centralnych ośrodka miejskiego obsługującego pozostały obszar gminy);
7. występowanie obiektów wymagających generalnego remontu;
8. występowanie obiektów wymagających termomodernizacji;
9. występowanie obiektów całkowicie wyeksploatowanych;
10. występowanie zabudowy wymagającej uporządkowania lub uzupełnienia;
11. przestrzeń publiczna, tereny zieleni, tereny przyrodnicze, rekreacji i wypoczynku wymagające 

rewitalizacji;
12. niski poziom jakości szlaków komunikacyjnych -  degradacja ciągów pieszych i jednych;
13. występowanie niezagospodarowanych, zdegradowanych terenów poprzemysłowych;
14. braki uzbrojenia terenu gminy w elementy infrastruktury komunalnej;
15. braki uzbrojenia terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 

elementy infrastruktury komunalnej i drogowej;

Biorąc pod uwagę znaczenie gminnych obiektów historycznych należy podkreślić ich znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego gminy oraz wpływ na budowanie tożsamości lokalnej. Istotnym dokumentem 
związanym ze zlokalizowanymi na terenie gminy zabytkami jest przyjęty uchwałą nr LII/341/2014 Rady 
Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2014 roku Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy 
Lipsko na lata 2014 — 2018r. Dokument ten określa sposób prowadzenia działań związanych z poprawą 
stanu zabytków, ich adaptacji i rewaloryzacji prowadzącej do zwiększenia dostępności dla mieszkańców.

Diagnozy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały czynników i zjawisk kryzysowych na 
potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wykorzystane dokumenty strategiczne 
wskazujące obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zgodnie z treścią ustawy o rewitalizacji stanowią 
załączniki do niniejszej uchwały. Wskazane w diagnozie obszary charakteryzują się cechami obszaru 
zdegradowanego i wymagającego podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Mając na uwadze powyższe w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji za obszar 
zdegradowany można uznać wyznaczone obszary miasta Lipska oraz pozostałe obszary 
wyznaczone poza granicami miasta z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, a
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także w ystępow ania negatyw nych zjaw isk w  obszarze gospodarczym , środow iskow ym , 
przestrzenno-funkcjonalnym , ja k  rów nież technicznym . W  m yśl art. 10 ust. 1 ustawy o 
rew italizacji, ze w zględu na istotne znaczenie dla rozw oju lokalnego oraz p lanow ane przez M iasto 
i Gm inę L ipsko działania rew italizacyjne w skazane obszary, m ożna uznać za obszar rew italizacji, 
który jednocześnie spełnia w arunki określone w  art. 10 ust. 2 ustaw y o rew italizacji.

Konsultacje społeczne i ankieta dotycząca proponowanego wyznaczonego terenu rewitalizacji 
przeprowadzone były w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2016r. Ankietę dystrybuowano za 
pośrednictwem strony www.lipsko.eu., a także pośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko. Spotkanie 
konsultacyjne dla grup interesariuszy odbyło się w terminie 30 marca 2016r. Informacja o spotkaniu 
przesyłana była pocztą elektroniczną do podmiotów reprezentujących poszczególne grupy interesariuszy (w 
oparciu o bazy danych będące w posiadaniu Urzędu Miasta), a także zamieszczona została na stronie 
www.lipsko.eu.
Podczas spotkania prezentow ano sytuację praw ną i uw arunkow ania procesu  rew italizacji, wnioski 
z przeprow adzonej diagnozy, w skazano proponow ane granice obszaru zdegradow anego i obszaru 
rew italizacji, om ów iono także zasady naboru propozycji p ro jek tów  do bazy projektów  
rew italizacyjnych, przedstaw iając rów nocześnie przykładow e działania prow adzone w  ram ach 
procesu rew italizacji. Spotkanie zaw ierały rów nież cześć w arsztatow ą, podczas której we 
w spółpracy z uczestnikam i określano problem y w  obszarach gospodarczym , społecznym , 
technicznym  i funkcjonalno- przestrzennym  dostrzegane przez poszczególne grupy odbiorców . 
N astępnie grupa w skazyw ała m ożliw e rozw iązania problem ów  obszaru rew italizacji.

A nkiety dotyczące w yznaczenia obszaru rew italizacji p row adzone były w  okresie od 14 
m arca 2016r. do 14 kw ietnia 2016r. za pośrednictw em  strony www.lipsko.eu oraz bezpośrednio na 
terenie Urzędu M iasta i G m iny Lipsko.
W projekcie uchw ały uw zględnione zostały zm iany w ynikające z konsultacji społecznych 
prow adzonych w  term inie od 14.03.2016r. do I4.04.2016r. Inform acja podsum ow ująca przebieg 
konsultacji społecznych została załączona do w niosku o w yznaczenie obszaru zdegradow anego i 
obszaru rew italizacji.
M ając na uw adze pow yższe oraz w  m yśl art. 10 ust. 1 ustaw y o rew italizacji jak o  obszar 
rew italizacji w skazuje się obszar przedstaw iony na m apie (stanow iącej załącznik do projektu 
uchwały).
Zgodnie z art. 10 ust 2 ustaw y o rew italizacji obszar rew italizacji nie m oże obejm ow ać terenów  
większych niż 20%  pow ierzchni gm iny oraz zam ieszkanych przez w ięcej niż 30%  m ieszkańców  
gminy. W obec tego łączna pow ierzchnia obszaru rew italizacji w ynosi 2700 ha, co stanowi 20 % 
pow ierzchni gm iny. N a obszarze zam ieszkuje 3400 m ieszkańców , co stanow i niecałe 30 % 
całkow itej liczby ludności M iasta i G m iny Lipsko.

Ustawa o rew italizacji rozszerzyła także katalog upraw nień gm iny w ynikających z praw a 
pierw okupu przy sprzedaży nieruchom ości. W zw iązku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 gm ina podejm ując 
uchw alę o ustanow ieniu obszaru zdegradow anego i rew italizacji m oże postanow ić o ustanow ieniu 
na sw oją rzecz praw a pierw okupu w  odniesieniu do w szystkich nieruchom ości (tj. zarów no 
gruntow ych jak  i lokalow ych) znajdujących się na obszarze rew italizacji. W niniejszej uchw ale 
Rady M iejskiej w  L ipsku zastosow ano zapis dot. praw a pierw okupu. Z apis ten m a na celu 
zabezpieczenie praw idłow ej realizacji rew italizacji.

Uprawnienie dot. prawa pierwokupu, wygasa jeżeli w ciągu 2 lat od wejścia w życie przedmiotowej 
uchwały nie zostanie podjęta uchwała w przedmiocie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w której wymienione 
regulacje można powtórzyć.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest pierwszym etapem procesu 
rewitalizacji i równocześnie elementem niezbędnym do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta i Gminy Lipsko, który będzie stanowił dokument strategiczny, niezbędny w przypadku ubiegania 
się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
Rady Miejskiej w Lipsku
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