
Projekt Nr 5 

Uchwała nr …..... 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia ............. 

 

 
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Giżycka 2016-2023. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 

ze zmianami) oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 – 2020 wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r.  Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przystępuje się do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Giżycka 2016-2023”. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  



Uzasadnienie 

W związku z występowaniem potencjalnych obszarów problemowych oraz obszaru 

zdegradowanego na terenie Giżycka niezbędnym się staje podjęcie uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia „Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023”. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o strategicznym charakterze, w którego 

opracowanie szczególnie zaangażowana powinna być społeczność lokalna. Jego opracowanie jest 

podstawą do pozyskania funduszy europejskich i krajowych, w celu rewitalizacji obszaru 

zdegradowanego - zarówno tych o charakterze przestrzennym, jak i społeczno - gospodarczym, 

występujących na terenie Giżycka. 

Rewitalizacja jest reakcją na zachodzące w przestrzeni miejskiej procesy degradacji społecznej, 

technicznej i gospodarczej oraz wynikające z nich zjawiska kryzysowe. Rozwiązywanie tego stanu 

powinno następować w procesie opracowywania programów rewitalizacji, poczynając od delimitacji 

obszaru zdegradowanego. Wdrażanie programu jest procesem wieloletnim, złożonym i kosztownym, 

zarządzanym przez gminę. Prowadzony jest na podstawie zintegrowanych i kompleksowych działań 

(projektów) na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, które są skoncentrowane 

terytorialnie oraz podejmowane przy współpracy z przedsiębiorcami, właścicielami nieruchomości, 

organizacjami pozarządowymi i pozostałymi grupami mieszkańców.  

„Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023” pozwoli na odbudowanie więzi 

społecznych na obszarach problemowych, przywróci ład przestrzenny, podniesie estetykę miasta 

i stworzy warunki do jego rozwoju. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały przez Radę Miejską w Giżycku jest 

uzasadnione i potrzebne. 

 

 
 


