UCHWALA NR XXX / 44 / 2OI7
RADY MIASTAWLOCLAWEK

zdnia2T marca20ll

w sprawie wyrnaczenia obszaru

zdegradowanego

i

r.

obszaru rewitalizacji na terenie Miasta

Wloclawek.
Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoz4dzie gminnym (Dz.U. z 2016

r.poz. M6, poz. 1579, ipoz. 1948), art. 8 ust. 1, art. 1'l ust.4 i ust.5 pkl 1 oraz art. 13 ustawy z dnia
9 pa2dziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. p2.1777 oraz2ll6 r. poz, 1020 ipoz. 1250)

uchwala si?, co nastgpuje:

$ 1. Na terenie Miasta Woclawek v{yznacza

sig obszar zdegradowany

i

obszar rewitallzacji,

w granicach okre5lonych na mapie slanowiqcej zalqcznik do niniejszej uchwaly.
$ 2. Usianawia sig na

zecz Miasta Wloclawek prawo pienrvokupu wszystkich nieruchomoSci polo2onych

na obszaze rewitalizacji.
$ 3. Wykonanie uchwaly powiena sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 4.

Uchwala wchodzi

Wojew6dztwa Kujawsko

w Zycie po uplywie

-

Pomorskiego.

'14

dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
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Uzasadnienie:
W zwi4zku z wej6ciem w 2ycie ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji, kt6ra okre6la zasady

oraz lryb pzygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz uznaje za zadanie wlasne gminy
koordynowanie i realizacjg procesu rewitalizacji prowadzonej na podstawie gminnego programu
rewitalizacji, dla kt6rego opracowania niezbgdne jesl wcze5nielsze dokonanie delimitacji obszar6w
. kryzysowych, istnieje konieczno6i wyznaczenia obszaru na kt6rym podejmowane bqdE dzialania
z zakresu rewitalizacji.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszar6w zdegradowanych, prowadzony

w spos6b kompleksowy, popzez zintegrowane dzialania na rzecz lokalnej spoleczno6ci, pzestzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone pzez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji.

Na podstawie art. B ust. Ustawy o rewitalizacji rada gminy, w drodze uchwaly, wskazuje obszar
zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, wyznaczony na podstawie diagnozy potwierdzajqcej spelnienie

pnez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji pzeslanek do ich wyznaczenia.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego

i obszaru

rewitalizacji jest niezbqdne do podjgcia prac nad

opracowaniem gminnego programu rewitalizacji, kt6ry umo2liwi realizacjq kompleksowych dzialai
rewitalizacyjnych na obszaze Miasta, w tym pzy wsparciu Srodkami zewnqtznymi.

i rewitalizacji Wloclawka spozEdzona zostala diagnoza,
kt6rej celem zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji jest pzeanalizowanie rozkladu
peestzennego: negatywnych zjawisk spolecznych, w tym: bezrobocia, ub6stwa, pzestqpczosci,
niskiego poziomu edukacji lub kapitalu spolecznego oraz gospodarczych, Srodowiskowych,
Dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego

pzestzenno-funkcjonalnych, tech nicznych.

Obszar zdegradowany zostal wyznaczony popzez sprawdzenie wsp6lwystqpowania

w obszaze

koncentracji negatywnych zjawisk spolecznych wska2nik6w pozaspolecznych o najwigkszym natq2eniu.
Zgodnie z art.1 1 ust, 3 Ustawy o rewitalizacji wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacli poddany
zostat konsultacjom spolecznym. Konsultacje projektu uchwaly Rady Miasta Wloclawka w sprawie

wfznaczenia obszaru rewitalizacji iobszaru zdegradowanego trwaly od 08.12.2016 r. do 12'022017r.
W okresie ich trwania projekt uchwaly udostQpniony zostaldo wglqdu publicznego.

W ramach konsultacji spolecznych lvykorzystano formy, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 3 ustawy
o rewitalizacji, tj. zbierano uwagi w formie papierowej i elektronicznej, w tym za pomocq Srodk6w
komunikacji elektronicznej, pzeprowadzano spotkania i debaty, odbyl siq tez spacer studyjny.
Podsumowanie pzebiegu konsultacji spolecznych zostalo zawarte w Raporcie z konsultacji
spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly Rady Miasta Woclawek w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wloclawek.
Obszar zdegradowany poddany konsultacjom spolecznym polo2ony byl pomigdzy ulicami: Towarow4
Kr6lewieckq (obie strony ulicy), Piekarsk4 Bzesk4 Bednarsk4 Bulwarami Marsz. J. Pilsudskiego

W wyniku konsultacji spolecznych, po ponownym pzeanalizowaniu zjawisk, wyodrgbniony zostal we
Woclawku obszar zdegradowany podzielony na 2 podobszary nieposiadajqce ze sob4 wsp6lnych
granic:

- podobszar zdegradowany
ulicami: Towarow4

I

o powiezchni ok. 73 ha zlokalizowany w Sr6dmie6ciu, polo2ony pomiQdzy

Legsk4 Chmieln4 Jagiellorisk4

Sw. Antoniego, Zielonym Rynkiem, Miedzian4

Kr6lewieck4 Starodgbsk4 Reja, Polskiej Organizacji Wojskowej, Pulaskiego, Ko6ciuszki, Kiliriskiego,
Mickiewicza, Slowackiego,

Bzesk4 Od4 Wojska Polskiego, Placem Kopernika, Wyszyriskiego,

Gdaisk4oraz bzegiem zeki Wisly na odcinku od ulicy Gdaiskiej do ulicy Towarowej.
- podobszar zdegradowany ll o powiezchni ok. 16,2 ha zlokalizowany na Wschodzie Mieszkaniowym,
polo2ony pomigdzy ulicami: Wojskow4 Armii Krajowej, LeSnqoraz Weseln4
Obszar rewitalizacji to wyznaczony uchwalq Rady Gminy obszar obejmuiEcy calo5d lub cze6i ohszaru
zdegradowanego, cechujqcy siq szczeg6lnq koncenlracjq negatywnych zjawisk, na kt6rym, z uryagi na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamieza prowadzii rewitalizacjg.

Dla wfznaczenia obszaru rewitalizacji wykonano pogtgbione badania i analizq podobszar6w
zdegradowanych I i ll, zmiezajEcq do wskazania obszar6w o szczeg6lnej koncentracji negatywnych
zjawisk i islotnym maczeniu dla rozwoju Wloclawka, biorqc jednocze5nie pod uwagq potencjaly
i potzebg koncentracji intenvencji, kt6re wzmocnid mogE proces rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji poddany konsultacjom polozony byl pomigdzy ulicami: Towarow4 Lggsk4
Kr6lewieck4 (obie strony od ulicy Stod6lnej), Piekarsk4 Bzesk4 Placem Kopemika (bez nieruchomo3ci

zaimowanych pzez instytucje publiczne), Bednarsk4 Bulwarami Marsz. J. Pilsudskiego iobejmowal
powiezchniq 24,5 ha, co stanowilo ok, 0,3% pow. miasta.

W wyniku konsultacji spolecznych, obszar rewitalizacji zostal rozszezony i polo2ony jest pomigdzy
ulicami: Towarow4 Targow4 wzdlu2 Zielonego Rynku (do poludniowej granicy dzialki nr ew, 81 KM
50), Kr6lewieckq (od poludniowej granicy dzialki nr ew. 78 wzdlu2 ulicy Kr6lewieckiej do poludniowej
granicy dzialki nr ew. 16, wzdlu2 zachodniej granicy dzialek nr ew. 16, 17, 18 KM 50), ZduriskE (od
zachodniej granicy dzialki nr ew. 20 wzdlu2 poludniowej granicy dzialek nr ew. 21

i

161 KM 50), Placem

Wolno6ci, wzdlu2 Bzeskiej (do poludniowej granicy dzialki nr ew. 56/2 KM 45), Wojska Polskiego (od

zachodniej granicy dzialki nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopernika, Wyszyriskiego, Gdaiskq oraz

bzegiem zeki Wisly na odcinku od ulicy Gdahskiej do ulicy Towarowej.

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 5 348 mieszkaicow, co stanowi 5% ludno6ci miasta, a jego
powiezchnia wynosi 42,7 ha, co stanowi 0,5% pow. miasta. Ww. obszar nie przekracza 200/o
powiezchni gminy oraz jest zamieszkaly pzez mniej ni2 30% mieszkaic6w, co jest zgodne z art. 10
ust. 2 Ustawy o rewitalizacji.

