
                                                                PROJEKT 

    z dnia ………….. 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR …………….        

RADY GMINY SŁUPNO 

z dnia ………………… 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Słupno  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 8 ustawy z dnia 9 października  

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023) – Rada Gminy Słupno, uchwala  

co następuje: 

§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji Gminy 

Słupno, którego granice przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1,2 i 3  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Obszary, o których mowa w § 1 zostały wyznaczone na podstawie 

diagnozy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, potwierdzającej spełnienie 

przez te obszary przesłanek ich wyznaczenia. 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Opracował:          Sprawdził: 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1875) obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, można wyznaczyć 

jako obszar zdegradowany. 

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją wskazanych powyżej negatywnych zjawisk, na którym  

z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W celu wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i rewitalizowanego opracowuje się diagnozę, w której wykorzystuje 

się obiektywne, weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane  

do lokalnych uwarunkowań. 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

przeprowadzono badania i analizy, które zebrano w diagnozę. 

W wyniku przeprowadzonego procesu diagnozy i delimitacji jako obszar rewitalizacji 

wskazano 3 jednostki urbanistyczne zamieszkane przez 823 mieszkańców gminy, 

obejmujący 340 ha powierzchni gminy, na którym realizowane będą działania mające 

przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym 

zidentyfikowanym na obszarach zamieszkanych. 

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Słupno została poddana konsultacjom społecznym w dniach od 27 listopada 

2017 r. do 27 grudnia 2017 r., w następujących formach: 

− przeprowadzenie dwóch spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, 

umożliwiających omówienie propozycji delimitacji terenu zdegradowanego  

i rewitalizacji, w dniu 11 grudnia 2017 r. w godz. 13:00- 17:00 oraz w dniu 14 grudnia 

2017 r. o godz. 13:00-17:00 w Sali Obrad budynku Urzędu Gminy w Słupnie, 

przy ul. Miszewskiej 8a. 

− zbieranie uwag w formie ustnej, 

− zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z formularzem. 

 


