UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY DOBRCZ
z dnia ……………..…… 2016 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Dobrcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1-4 oraz Ustawy z dnia 9 października
2015 r.

o rewitalizacji

(Dz.U.

z 2015 r.,

poz.1777)

Rada

Gminy

Dobrcz

uchwala,

co następuje:
§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji wyznacza się na terenie Gminy Dobrcz
obszar zdegradowany z podzieleniem na podobszary i obszar rewitalizacji z podzieleniem
na podobszary.
§ 2. Obszary o których mowa w § 1 stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia,
przestępczości, niskiego udziału w życiu publicznym, a także występowania zjawisk
o charakterze technicznym.
§ 3. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla Gminy Dobrcz został oznaczony
w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały na podstawie
przeprowadzonej diagnozy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.

z 2015 poz. 1777),

określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Przygotowanie,
koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie
w zakresie właściwości gminy, zostało uznane za zadanie własne. W przypadku, gdy gmina
zamierza realizować ww. zadania własne, niezbędne jest wyznaczenie w drodze uchwały
rady gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z treścią ww. ustawy
do wniosku Wójta załącza się diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.
Jako obszar do rewitalizacji, wymagający wsparcia wskazane zostały części
miejscowości: Augustowo, Pauliny, Pyszczyn, Gądecz, Kotomierz, Kusowo, Sienno, Strzelce
Górne i Trzebień.
Niniejsza Uchwała była poddawana konsultacjom społecznym na podstawie Ustawy
o rewitalizacji w dniach 19 lutego – 21 marca 2016 r., w następujących formach:
 zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej,
 zbieranie uwag w formie ustnej,
 przeprowadzenie spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji w Urzędzie
Gminy w dniu 25 lutego 2016 r.

