
Uchwała Nr XXXI/366/2016
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie: przystąpienia do opracowania "Programu Rewitalizacji

Miasta Sandomierza na lata 2016 - 2023"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przystępuje się do opracowania „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka

Id: C8517A7F-4F39-4042-B5EB-ECD7C02C82E0. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Rewitalizacja, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020, 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”.

Sandomierz, podobnie jak większość obszarów zurbanizowanych, znajduje się pod presją wielu
czynników przyczyniających się do degradacji społecznej, ekonomicznej i przestrzennej niektórych
rejonów miasta. W ich wyniku, na tych obszarach dochodzi do powstania negatywnych zjawisk,
takich jak: wyludnianie się, niski poziom przedsiębiorczości, ubóstwo oraz związana z nim
marginalizacja grup społecznych, wysoki stopień zużycia technicznego zabudowy miejskiej
i przestrzeni urbanistycznej.

Aby w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać tym negatywnym zjawiskom,
konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom
degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie „Programu Rewitalizacji
Miasta Sandomierza na lata 2016-2023” w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Działania podejmowane przez Gminę Sandomierz w ramach programu rewitalizacji przyczynią się
do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku
gminy.
Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej.
W związku z tym program rewitalizacji będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk
społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych,
Program Rewitalizacji będzie umożliwiał korzystanie w przyszłości z funduszy Unii Europejskiej
i innych źródeł finansowania
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