ucHWAr_A NR XXXI I 62 t 2017
RADY MIASTA WLOCIAWEK

zdnia?4 kwietnia 2017 r.
w sprawie pzystqpienia do spozqdzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wloclawek.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U. 22016

r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 730) oraz ar|. 17 ust. 1 ustawy z dnia
9 pa2dziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2 2015 r. poz. 1777 onz 2016 r. poz. 1020 i poz. 1250)

w zwiqzku z Uchwalq Nr XXN4412017 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Woclawek (Dz. Urz.
Woj. Kujawsko

-

Pomorskiego poz. 1552\

uchwala sie, co nastepuje:
$ 1. Pzystqpuje sig do spozqdzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Woclawek dla obszaru
rewitalizacji wyznaczonego Uchwalq nr xxxl44l2017 Rady Miasta woclawek z dnia 27 marca 2017 r,
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji na terenie Miasta Woclawex
(Dz. Uz. Woj. Kujawsko

-

Pomorskiego poz. 1552),

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza siq Prezydentowi Miasta Woclawek.
$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
$ 4. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.

Uzasadnienie:

Uchwalq nr XyXl44l2017 Rady Miasta Woclawek

obszaru zdegradowanego

z

dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia

i

obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Woclawek okreSlono granice
obszaru rewitalizacji. Powy2sze warunkuje podjgcie prac nad opracowaniem Gminnego programu
Rewitalizacji, kt6ry umo2liwi realizaqq kompleksowych dzialafr rewitalizacyjnych na obszaze Miasta
wymagajEcym, zgodnie z wynikami poglgbionych badari, szczeg6lnego wsparcia, w tym ze Srodk6w

zewnqtznych.
Wyznaczony ww, uchwalq obszar rewitalizacji polo2ony jest pomigdzy ulicami: Towarow4 Targow4
wzdfu2 Zielonego Rynku (do poludniowejgranicy dzialki nr ew. 81 KM 50), Kr6lewieckq (od poludniowej

granicy dzialki nrew. 78 wzdlu2 ulicy Kr6lewieckiej do poludniowej granicy dzialki nr ew. '16, wzdluz
zachodniej granicy dzialek nr ew. 16, 17, 1B KM 50), ZdurlskE (od zachodniej granicy dzialki nr ew. 20
wzdlu2 poludniowej granicy dzialek nr ew.21 i 161 KM 50), Placem Wolno6ci, wzdluZ Bzeskiej (do
poludniowej granicy dzialki nr ew. 56/2 KM 45), wojska Polskiego (od zachodniej granicy dzialki nr ew.
55/5 KM 45), Placem Kopemika, Wyszyriskiego, GdariskE oraz bzegiem zeki Wisly na odcinku od ulicy

Gdaiskiej do ulicy Towarowej.
Obszar
a

ten zamieszkuje (wg danych na dzieri

19.09.2016r.) 5348 mieszkaric6w(5% ludno6ci miasta),

jego powiezchnia wynosi 42,7 ha (0,5% pow. miasta).

Gminny Program Rewitalizacji opracowany zostanie w oparciu o ustawq z dnia 9 pa2dziernika 2015r.

o

rewitalizacji (Dz.

U,

z

2015

r.

poz. 1777 oraz 2016 r. poz. 1020 i poz. 1250) w procesie

partycypacyinym przy udziale interesariuszy rewitalizacji.
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