Projekt

UCHWAŁA Nr .........
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Łabowa.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.1,
art. 11 ust.4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777
z późn. zm.) Rada Gminy Łabowa działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
w granicach określonych w załącznikach do niniejszej Uchwały:
- Załącznik nr 1 - Obszar w centrum m. Łabowa – Mapa nr 1, 2, 3, 4, 5.

Gminy

Łabowa,

- Załącznik nr 2 - Obszar w centrum m. Czaczów – Mapa nr 1,2, 3.
- Załącznik nr 3 - Obszar w centrum m. Maciejowa – Mapa nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
- Załącznik nr 4 - Obszar w centrum m. Kamianna – Mapa nr 1, 2.
- Załącznik nr 5 - Obszar w centrum m. Nowa Wieś – Mapa nr 1,2,3,4,5,6.
- Załącznik nr 6 - Obszar w centrum m. Roztoka Wielka – Mapa nr 1.

§ 2.
Obszary, o których mowa w § 1, wyznaczone zostały na podstawie diagnozy obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, stanowiącej załącznik nr 7.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn.zm), która określa zasady prac, tryb przygotowywania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków
do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, działania
w ramach rewitalizacji zostały uznane za zadanie własne.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli
lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Działając na mocy przepisów art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Rada Gminy,
na wniosek Wójta w drodze uchwały wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
W efekcie w przeprowadzonych konsultacji społecznych Wójt Gminy przedkłada wniosek
o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który zawiera wskazanie
granic tych obszarów przedstawionych na mapie. Do wniosku załącza się ponadto diagnozę
potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich
wyznaczania. Wniosek uwzględnia uwagi wynikające z przeprowadzonych konsultacji
społecznych.
Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji zapewni możliwość
opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Łabowa, który stanowić będzie podstawowe
narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej
współpracy ze społecznością lokalną. Określenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst
planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych
problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę
jakości życia mieszkańców.
Niniejsza Uchwała była poddana konsultacjom społecznym w dniach od 8 kwietnia
2016 roku do 7 maja 2016 roku i przyjęła następujące formy:
- Papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
- Zbierania uwag ustnych.
Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były od 8
kwietnia 2016 roku:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabowa;
- na stronie internetowej Gminy Łabowa (zakładka aktualności);
- w Urzędzie Gminy Łabowa, 33-336 ŁABOWA 38, w godzinach pracy urzędu.
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt
Gminy Łabowa składa wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa.
Z uwagi na obszerność materiałów stanowiących załącznik do uchwały niżej wymienione
materiały:
- Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
- Diagnoza problemów społecznych Gminy Łabowa
- Załączniki graficzne
dostępne są w formie elektronicznej na stronie http://www.labowa.pl/pl/200328/0/gminnyprogram-rewitalizacji.html
oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łabowa
na stanowisku obsługi Rady Gminy pok.nr 2.

