Uchwała Nr XXIII/213/17
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 czerwca 2017 r..
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry
do roku 2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r., poz.1023) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta
Pyzdry do roku 2023” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
/-/Elżbieta Kłossowska

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXIII/213/17
Rady Miejskiej W Pyzdrach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry
do roku 2023”
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r., poz.1023), określa
zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Przygotowanie,
koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie
w zakresie właściwości gminy, zostało uznane za zadanie własne.
Jednocześnie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy o rewitalizacji wskazuje, że gmina jest
uprawniona do uchwalenia po 18 listopada 2015 r. programu rewitalizacji na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 6 Ustawy o samorządzie gminnym. Taki sposób wybrała Gmina Pyzdry. Gmina może
realizować przedsięwzięcia wynikające z tego programu do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie
ustawa przewiduje obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
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.
Burmistrz Pyzdry wystąpił do właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu z prośbą o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Posiadając pozytywne uzgodnienia
organów, Burmistrz Pyzdr odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
W ramach obszaru rewitalizacji ujęto 23,6 % mieszkańców i 2,6 % powierzchni Gminy
Pyzdry. Lokalny Program Rewitalizacji jest narzędziem, które umożliwi władzom
samorządowym oraz pozostałym beneficjentom pozyskać środki przeznaczone na działania
wpisujące się w proces rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje stwierdza się, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Burmistrz Pyzdr
/-/Przemysław Dębski

