
Projekt nr 12 

Uchwała nr …………… 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia …………………. 2016 roku 

 

w sprawie: przyjęcia „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. 

Przyjąć „Lokalny Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023”,  który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia  
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2020” 

 

W Giżycku od wielu lat prowadzone są działania rewitalizacyjne, czego przykładem 

są zrealizowane przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 

2008-2013, m. in.  zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu Miasta 

Giżycka, Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora 

Niegocin, Rewitalizacja molo nad Jeziorem Niegocin w Giżycku.  

W marcu 2015 r. rozpoczął się proces tworzenia nowego programu rewitalizacji Giżycka, 

którego celem jest przywrócenie do życia obszarów zdegradowanych i poprawę jakości życia na 

obszarach zdegradowanych. Wraz z nową definicją „rewitalizacji” zmienił się charakter działań, który 

nie będzie już wyłącznie utożsamiany z typowymi działaniami infrastrukturalnymi, ale działaniami 

ukierunkowanymi na rozwiązywanie problemów społecznych poprzez projekty infrastrukturalne. Stąd 

konieczne jest przeprowadzenie wieloetapowych i długookresowych działań rewitalizacyjnych 

obejmujący projekty ze sfery: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

i technicznej. Dokument ten może zostać zaktualizowany o dodatkowe projekty i ich zewnętrzne źródła 

finansowania oraz włączenie w proces rewitalizacji nowych partnerów społecznych. 

Posiadanie Programu Rewitalizacji to również szansa na finansowanie projektów 

rewitalizacyjnych z funduszy krajowych i zagranicznych. Wymóg sporządzenia Programu Rewitalizacji 

wynika wprost z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji 

RPO WiM 2014-2020. Podjęcie przez Radę Miejską w Giżycku uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2020 jest warunkiem koniecznym do aplikowania 

o dofinansowanie inicjatyw ze środków Unii Europejskiej, w szczególności w ramach działania 

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. 

Przedstawiony Radzie Miejskiej w Giżycku Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023 

sporządzony został w sposób, który zgodny jest z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Rozwoju 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 

2015 r.. 

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023 opracowany został w oparciu o szeroko 

zakrojone analizy oraz był poddany konsultacjom od 3 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.. 

Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu 

rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji będzie instrumentem, który pozwoli na prowadzenie 

procesu rewitalizacji w sposób kompleksowy, komplementarny i zgodny z celami wszystkich 

zaangażowanych. 

Efektem kompleksowej rewitalizacji Giżycka będzie ożywienie społeczne i gospodarcze 

wyznaczonego obszaru zdegradowanego, zwiększenie jego atrakcyjności nie tylko dla mieszkańców, 

ale również dla przedsiębiorców lokalnych, a to z kolei wpłynie na poprawę jakości życia nie tylko osób 

zamieszkujących dany teren, ale również mieszkańców Giżycka i turystów. 


