
Projekt 

 

Uchwała …. 

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia ………. 

  

  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna  

na lata 2020-2027 

 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.),  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



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 o 
szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Mszana Dolna 
określa Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 września 2019 
r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta 
Mszana Dolna. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 3 października 
2019 r. i jest prawomocna.  

Dlatego też, zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji, dla wyznaczonego 
na terenie Miasta Mszana Dolna obszaru rewitalizacji sporządzony został Gminny Program 
Rewitalizacji. Program został opracowany zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777, w tym - co istotne dla społeczności lokalnej - w 
zakresie partycypacji, oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Zakłada on realizację 
szeregu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mających przyczynić się do rozwiązania kluczowych 
problemów społecznych, skorelowanych z gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-
funkcjonalnymi i technicznymi oraz w konsekwencji wpłynąć na poprawę jakości życia 
mieszkańców. 

Niniejsza Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana 
Dolna na lata 2020-2027 poddana została konsultacjom społecznym w dniach od 6 czerwca 
do 6 lipca 2020 r. Formy konsultacji objęły: 

 zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz 
zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.mszana-dolna.eu, na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna oraz w Urzędzie Miasta 
Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, pok. nr 205), 

 przeprowadzenie ankiety skierowanej do mieszkańców Miasta Mszana Dolna, w dniach 
6-20 czerwca na stronie www.mszana-dolna.eu w zakładce „Rewitalizacja”, 

 spotkanie konsultacyjne, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane 
zostało w formie wideokonferencji, 17 czerwca 2020 r. 

http://www.mszana-dolna.eu/
http://www.mszana-dolna.eu/

