
UCHWAŁA NR XXVIII/220/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst 
jednolity z 2016 r. poz. 446 ), oraz art. 17 ust 1, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1777). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna, stanowiącego 
podstawowy dokument dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

§ 2. Gminny Program Rewitalizacji wskazany w § 1 sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego 
w Uchwale nr XXVI/208/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2016 r. tj. Osiedle 1000-lecia – Kartuska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Informację o podjęciu Uchwały ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie tj. poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Kościerzyna.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
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UZASADNIENIE

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast, stanowiąca element szerokiej wizji rozwoju

całego ośrodka miejskiego jest procesem długofalowym i wielokierunkowym, prowadzonym w sposób

kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie

gminnego programu rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę występowanie na terenie Kościerzyny obszarów, w których niezbędne jest podjęcie

kompleksowych działań rewitalizacyjnych oraz uwarunkowania związane z pozyskaniem zewnętrznych

środków finansowych na ten cel, Gmina Miejska Kościerzyna w dniu 7 stycznia 2015r. złożyła w Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Pomorskiego „Deklarację przystąpienia do procesu przygotowań

zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych” i przystąpiła do sporządzenia delimitacji obszarów

zdegradowanych oraz dogłębnej analizy przyczyn degradacji i charakterystyki zjawisk kryzysowych zgodnie z

„Wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki

finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020”. Efektem prowadzonych analiz jest wyznaczenie w drodze Uchwały nr XXVI/208/16 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 30 marca 2016r. obszaru rewitalizacji tj. Osiedle 1000-lecia – Kartuska, wpisanego

Uchwałą nr 1325/101/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku, na listę obszarów

rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1777)

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie

w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. W przypadku gdy gmina zamierza realizować

zadania własne, o których mowa w art. 3 ust. 1, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy Rada Gminy podejmuje

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, będącego narzędziem

prowadzenia procesu rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna zostanie sporządzony w ramach projektu pt.

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna” współfinansowanego w 90% ze środków Unii

Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz

budżetu Państwa.
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