
UCHWAŁA NR 264/LII/2017

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia   31 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Miasta Gostynina

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(Dz. U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 t.j. z

późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina na lata
2017 - 2023, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Andrzej Robacki 



UZASADNIENIE

Rewitalizacja  stanowi  proces  wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego  obszarów

zdegradowanych,  prowadzony  w  sposób  kompleksowy,  poprzez  zintegrowane

działania  na  rzecz  lokalnej  społeczności,  przestrzeni  i  gospodarki,

skoncentrowane terytorialnie,  prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji  na

podstawie  gminnego  programu  rewitalizacji.  Istotnym elementem rewitalizacji

jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji

społecznych czy gospodarczych.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.

poz.  1777  z późń. zm.),  która  określa  zasady  oraz  tryb  przygotowania,

prowadzenia  i  oceny  rewitalizacji,  przygotowanie,  koordynowanie  i tworzenie

warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także samo jej prowadzenie w zakresie

właściwości gminy, stanowią jej zadanie własne. 

Zaplanowane  przez  Gminę  w  Programie  działania  służą  wspieraniu  procesu

rewitalizacji  i prowadzone  będą  w sposób  spójny  zarówno  wewnętrznie  jak  

i  zewnętrznie  z  uwagi  na  zgodność  z  politykami  sektorowymi  wynikającymi  

z  dokumentów  strategicznych  oraz  planistycznych  z poziomu  regionalnego  

i lokalnego.

Gminny program rewitalizacji jako dokument strategiczny podlega strategicznej

ocenie oddziaływania na środowisko. Mając to na uwadze Gmina zwróciła się do

właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego

Dyrektora  Ochrony  Środowiska  z wnioskiem  o  uzgodnienie  odstąpienia  od

przeprowadzenia  postępowania.  Wskazane  organy  zgodnie  odstąpiły  od

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla dokumentu.

W związku z powyższym, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.


