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UCHWAŁA NR VI/62/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Rewitalizacja – to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 
całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, 
przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne 
wykorzystanie swoich specyficznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów i jest procesem 
wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania służące wspieraniu 
procesów rewitalizacji prowadzone są spójnie wewnętrznie – poszczególne działania pomiędzy sobą, oraz 
zewnętrznie – z lokalnymi politykami sektorowymi, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów 
strategicznych. Działania rewitalizacyjne prowadzone są w oparciu o program rewitalizacji. 

Miasto i Gmina Pleszew posiada Lokalny Program Rewitalizacji Pleszewa na lata 2007-2013, z perspektywą 
wdrażania do 2015 r. przyjęty uchwałą nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 
2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa. Dokument został 
przygotowany w oparciu o założenia programowe i wytyczne perspektywy finansowej 2007-2013. Założenia 
programu i cele zostały częściowo zrealizowane, a okres obowiązywania dokumentu i obecne uwarunkowania 
prawne zdeterminowały konieczność podjęcia prac nad przygotowaniem nowego Gminnego Programu 
Rewitalizacji. 

Nowy Gminny Program Rewitalizacji będzie uwzględniał zapisy wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zapisy założeń ustawy o rewitalizacji, przyjętej w dniu 24 
marca 2015 r. Dokument będzie spójny z Krajową Polityką Miejską oraz Narodowym Programem 
Rewitalizacji. 

Działania w zakresie przygotowania programu rewitalizacji będą koncentrowały się na analizie obszarów 
zdegradowanych, wyznaczeniu obszarów rewitalizacyjnych oraz zaplanowaniu kompleksowych działań 
umożliwiających rozwiązanie istniejących problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych, 
przestrzennych, kulturowych i środowiskowych. 

Gminny Program Rewitalizacji umożliwi Mieście i Gminie Pleszew i innym podmiotom (w tym 
samorządowi powiatowemu, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom) wnioskowanie o zewnętrzne 
środki finansowe w ramach bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 


