
UCHWAŁA NR  XXXV/204/2018

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  i  Gminy  Pogorzela  
na lata 2017-2023

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  6a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  
o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1875 ze zm.) Rada Miejska  w Pogorzeli
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017-
2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXV/204/2018

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  i  Gminy  Pogorzela  
na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta i Gminy  Pogorzela na lata 2017-2023 został
opracowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020”. Zgodność struktury Programu Rewitalizacji  z wytycznymi warunkuje jego
skuteczną  i  efektywną  implementację  na  gruncie  wymogów  merytorycznych  stawianych
Programom Rewitalizacji  w  okresie  programowania  2014-2020.  Z  kwestii  teoretycznych,
można w tym miejscu przytoczyć definicję samej rewitalizacji. Rewitalizacja to kompleksowy
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe  (powiązane  wzajemnie  przedsięwzięcia  obejmujące  kwestie  społeczne  oraz
gospodarcze  lub  przestrzenno-funkcjonalne  lub  techniczne  lub  środowiskowe),  integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie  i  prowadzone  w  sposób  zaplanowany  oraz  zintegrowany  poprzez  programy
rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego
obszaru  oraz  wzmacnianie  jego  lokalnych  potencjałów  (w tym także  kulturowych) i  jest
procesem  wieloletnim,  prowadzonym  przez  interesariuszy  (m.  in.  przedsiębiorców,
organizacje  pozarządowe,  właścicieli  nieruchomości,  organy władzy publicznej,  etc.)  tego
procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące
wspieraniu  procesów  rewitalizacji  prowadzone  są  w  sposób  spójny:  wewnętrznie
(poszczególne  działania  pomiędzy  sobą)  oraz  zewnętrznie  (z  lokalnymi  politykami
sektorowym,  np.  transportową,  energetyczną,  celami  i  kierunkami  wynikającymi  
z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Zakłada się,  że opracowanie  Programu Rewitalizacji  oraz jego  wdrożenie  (poprzez
realizację  projektów)  w  sposób  znaczący  przyczyni  się  do  poprawy  jakości  życia
mieszkańców,  wzmocnienia  pozycji  konkurencyjnej  gminy  oraz  zapobiegania
rozprzestrzenianiu  się  niekorzystnych  zjawisk. Niniejszy  program  służy  identyfikacji
obszarów zdegradowanych,  na  których  występują  niekorzystne  procesy,  stany  kryzysowe
dotyczące  miejskiej  przestrzeni  w  sferze  społecznej,  gospodarczej,  środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.


