
UCHWAŁA NR LXII/514/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta i Gminy Staszów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]), art. 17 ust. 1, art 14 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) oraz w związku z Uchwałą Nr LVI/438/2021 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Staszów (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3680) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów dla obszaru 
rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr LVI/438/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 
2021 r. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/514/2022 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

W dniu 4 grudnia 2021 r. weszła w życie Uchwała Nr LVI/438/2021 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie Miasta i Gminy Staszów, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego w dniu 19.11.2021 r. (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3680). 

Kolejnym krokiem w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji jako terenu 
charakteryzującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych 
i przestrzenno - funkcjonalnych jest przystąpienie do sporządzenia dla niego Gminnego Programu 
Rewitalizacji. 

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa 
i przewiduje realizację kolejno następujących działań: 

1. Rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. 

2. Burmistrz, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego 
programu rewitalizacji, kolejno: 

- ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu 
rewitalizacji, 

- sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji, 

- przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji, 

- występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji, 

- wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii 
oraz przedstawia do uchwalenia radzie gminnej projekt gminnego programu rewitalizacji. 

Ponieważ skuteczność procesu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od partycypacji społecznej, 
zakłada się, że Gminny Program Rewitalizacji będzie opracowany przy znaczącym udziale mieszkańców, 
środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych. 

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwia korzystanie ze specjalnych, przewidzianych 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 r. poz. 485) narzędzi ułatwiających 
realizację projektów rewitalizacyjnych - takich jak Specjalna Strefa Rewitalizacji i miejscowy plan 
rewitalizacji. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
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