
Uchwała nr …/…/2021 
Rady Miasta Marki 

z dnia ….. 2021 roku 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki 
na lata 2019-2026 dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr X/98/2019 
Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki (Dz, Urz. Woj. Maz. poz. 
7156) 

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 731, 1378), art. 17 ust. 2 pkt 5)  oraz ustawy 
z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802, 1086) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026 dla 
obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 
29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7156) 

§ 2. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026 stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026 dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego Uchwałą Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 7156). 

W związku z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta 

Marki niezbędnym staje się podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026 dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego Uchwałą Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 7156) (dalej: GPR na lata 2019-2026) . 

GPR na lata 2019-2026  jest dokumentem, który umożliwia i nadaje kierunek 

kompleksowej i skoordynowanej reakcji Miasta na sytuację kryzysową w obszarach 

rewitalizacji już ustanowionych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni oraz gospodarki. Zaplanowane w programie działania 

służące wspieraniu procesu rewitalizacji prowadzone będą w sposób zapewniający 

spójność z politykami sektorowymi wynikającymi z dokumentów strategicznych, jak 

i planistycznych z poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego. 

Po wejściu w życie GPR na lata 2019-2026 należy zaktualizować budżet Gminy 

Miasto Marki na 2021 oraz wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

w zakresie zabezpieczenia środków na podstawowe projekty i przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne wskazane w strategicznym dokumencie GPR na lata 2019-2026. 

Przedmiotowy dokument strategiczny stanowi również podstawę do pozyskania 

funduszy zewnętrznych w celu poprawy zdegradowanych obszarów, pobudzenia 

ożywienia gospodarczego, wprowadzenia przyjaznych rozwiązań środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.  

Wdrożenie GPR na lata 2019-2026 stworzy możliwość odbudowania więzi 

społecznych na obszarach problemowych, przywróci ład przestrzenny, podniesie 

estetykę miasta i stworzy warunki do jego rozwoju. 



Do projektu uchwały GPR na lata 2019-2026 zostały przeprowadzone 

konsultacje społeczne zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 802, 1086). 

Biorąc pod uwagę powyższe, uchwała przyjmująca GPR na lata 2019-2026 jest w pełni 

uzasadniona i bezwzględnie potrzebna. 
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