
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA Nr …/…/2005 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia ………………….. 
 
 
 
w sprawie: przyj�cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa, 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co 
nast�puje: 
 
 
 
 
§ 1. Przyjmuje si� Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pleszewa, który stanowi 

zał�cznik do uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

  

 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały nr …./…../2005 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przyj�cia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa. 
 
 
 Program Rewitalizacji Miasta Pleszewa jest kompleksowym programem działa� 
maj�cym na celu pobudzenie aktywno�ci �rodowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na 
rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przywrócenie ładu przestrzennego obszarów 
wyznaczonych do rewitalizacji wraz z kilkuletnimi planami finansowymi.  
 Program Rewitalizacji jest dokumentem niezb�dnym przy ubieganiu si� o 
dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – „Rozwój regionalny”, Działanie 3.3. – „Zdegradowane 
obszary miejskie, po – przemysłowe i po – wojskowe”, poddziałanie 3.3.1. – „Rewitalizacja 
obszarów miejskich”. Celem tego działania jest rewitalizacja i odnowa zdegradowanych 
obszarów miast poprzez m.in.: tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do 
rozwoju małej i �redniej przedsi�biorczo�ci, działalno�ci kulturalnej i edukacyjnej, 
zagospodarowanie pustych przestrzeni w mie�cie, renowacj� budynków, popraw� 
funkcjonalno�ci struktury ruchu kołowego i pieszego, przebudow� i/lub remonty 
infrastruktury publicznej czy tworzenie stref bezpiecze�stwa i zapobiegania przest�pczo�ci. 
 Beneficjentami �rodków pomocowych w ramach tego działania mog� by� m.in.: 
gminy, miasta na prawach powiatu lub działaj�ce w ich imieniu jednostki organizacyjne, 
podmioty wykonuj�ce usługi publiczne na zlecenie jednostek samorz�du terytorialnego, 
podmioty wybrane w drodze przetargu wykonuj�ce usługi publiczne na zlecenie jednostek 
samorz�du terytorialnego, fundacje i agencje, których zało�ycielami s� jednostki samorz�dy 
terytorialnego, zwi�zki, porozumienia i stowarzyszenia tych jednostek, organizacje 
pozarz�dowe nie działaj�ce w celu osi�gni�cia zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz ko�cioły 
i zwi�zki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wy�sze, 
jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego (policja, 
stra� po�arna). 
 Decyzj� o przyst�pieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji podj�li 
radni na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2004r. Prace nad LPR zinstytucjonalizowano 
Zarz�dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2005r. powołuj�c Zespół 
Zadaniowy, któremu przewodniczył Zast�pca Burmistrza. Zespół składał si� z pracowników 
Urz�du Miasta i Gminy Pleszew, szefów jednostek organizacyjnych Miasta i przedstawicieli 
ró�nych instytucji i organizacji w Mie�cie.  
 Lokalny Program Rewitalizacji przedstawia sytuacj� społeczno – gospodarcz� Miasta, 
okre�la obszary zdegradowane podlegaj�ce rewitalizacji, opisuje projekty i zadania do 
realizacji na wyznaczonych obszarach. Program okre�la równie� efekty realizacji projektów 
oraz �ródła finansowania przedsi�wzi��.  
 Lokalny Program Rewitalizacji poprzedzony został konsultacjami społecznymi  
z ró�nymi partnerami społeczno – gospodarczymi Pleszewa oraz na bie��co był publikowany 
na stronie internetowej Miasta i Gminy Pleszew: www.pleszew.pl. Został przygotowany 
głównie na potrzeby beneficjentów zewn�trznych.  
 Program jest dokumentem otwartym, w razie potrzeby niezb�dne b�d� jego zmiany  
i aktualizacja.  
 


