
Projekt 
 

UCHWAŁA Nr……...2019 

RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ 

z dnia ……………….. 2019 r. 

 
 

w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana 
Dolna. 
 
          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z póź. zm), 
 
Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna, 
w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2. 
Obszary, o których mowa w § 1, stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz skorelowanych z nimi negatywnych zjawisk 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, zidentyfikowanych na 
obszarze Miasta Mszana Dolna. 
 

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



UZASADNIENIE 
 
Dnia 9 października 2015 r. weszła w życie Ustawa o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), 

która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zgodnie z art. 3. 
ust. 1, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 
realizacja w zakresie właściwości gminy stanowią jej zadania własne. 

Rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy, skoordynowany proces zintegrowanych 
działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, mający 
na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych oraz poprawę jakości życia 
mieszkańców. Kluczowym założeniem rewitalizacji jest partycypacja społeczna, która obejmuje 
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział 
interesariuszy. Rewitalizacja jest prowadzona przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji, który jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji, obejmującego 
obszary zdegradowane przewidziane do rewitalizacji. 

Wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawiera wskazanie 
granic tych obszarów na mapie. Do wniosku załącza się ponadto diagnozę potwierdzającą spełnienie 
przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczania. Wniosek uwzględnia 
uwagi wynikające z przeprowadzonych konsultacji. 

Dlatego też zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji, w efekcie przeprowadzonych 
diagnoz oraz konsultacji społecznych, Radę Miejską w Mszanie Dolnej na wniosek Burmistrza Miasta 
Mszana Dolna wyznacza obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość 
opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna, który określi 
najważniejsze cele, kierunki i przedsięwzięcia, a także metody weryfikacji osiąganych rezultatów 
polityki rewitalizacyjnej, prowadzonej w przestrzeni gminy. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
ma się przyczynić do rozwiązania kluczowych problemów społecznych, skorelowanych z 
gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi, w konsekwencji 
wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Niniejsza Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie Miasta Mszana Dolna była poddana konsultacjom społecznym w dniach od 13 sierpnia do 13 
września 2019 r. Obejmowały one w szczególności: 

 zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców poprzez specjalny formularz 
zgłoszeniowy, 

 warsztat konsultacyjny dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna i interesariuszy projektowanych 

obszarów rewitalizacji, poświęcony projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna - w dniu 27 sierpnia 2019 

r. w godzinach od 1200 do 1500 w sali narad Urzędu Miasta. 

 debatę społeczną dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna i interesariuszy projektowanych 

obszarów rewitalizacji, poświęcony projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna - w dniu 29 sierpnia 2019 

r., w godzinach 1500 do 1600  w sali narad Urzędu Miasta. 

 


