
Uchw.ła nr ....'' '''
Rady Mieiskiej w Gniewkowie

2dnia28,03.2018. ,

w sprawie uchylenia uchwały nr ).yixv|/17śl2o17 w spraw'e przyięcia Gminnego
Programu Rewitalizacji cminy cniewkowo .a tata 2016 2023

Uchwaly nr xxxIl/60/201ó w sprawie pŹystąpien ja do sporządzenia cminnego
PrÓgramu Rewitaliżacji dla Gminy cniewkowo

Uchwab nrŁxxvy176/2017 RadyMieiśkiej w cniewkowie z d a 29 ńa.Ća 2o1J
roku w Śp.arvie określeńja zasa.l wyhaoania składu orazfaŚad dział^nia

KomitFtu Rewiu l i /a , j l

Na padŚta\lie art' 1aust 2 pkt' ó ustaw,2 dhia8 norcd 199a t, Ó Śo orządzie !ńnhlh
(D2, U' z2a17 r paz'187szezk,l)wz||iązkuzarL14un,1ustdw!zdnja9październiko
2015 r o rewitalizdcji (Dz, U. z 2a17 r. pr2 1aB ze zn,) Rada Miejsko w cniewkode

1' Uchlvałę nr y\xxvl/175/2017 Rady ]\4'ejskiej ]v cnie\'kowie z dnja 29 ńarca
2017 .' s, sprawje przyjęcia cninnego P|og|anu Rrwitalifaqi d]a cminy
cniewkowo h. ]ata 2016.2o2: Ó.az

2, Uchwałę .r xxx1|V16a/fa16 w sprawie przystąpienja do sporządzenia
Coinneso P.ogramu Rewitalizacji dla Cminy Cniewkowo oraz

3' Uchwałę nr xxxvy176/2017 Rady ]\4iejskiej w GniewkÓwie z dnia 29 ńarca
2017 roku w spEM'ie okreś]enia zasad wyznacza.ia s]dadu oraz zaŚad działanja
Konitetu Rewitaliracji

s2' Wyko!anie uĆhlva]y po('jerfa się Burmistrzowi cnielvkowa

s3' U.hwała wchodzi $ życj€ z d.iem podjęcia i podlega ocloszeniu W spÓsób



UZASADNIENIE

obowiązulący Gninny Program Rewita|izacji dla Gńiny Gńiewkowo na ]ata

2076 2a23 zastał pfzyl'ęty ptzez Radę Miejską w cniewkowie Uchwałą n.
XxXy1/775/2011 z an]a 29 narca 2017 r' Progran nie fostał przyjęty przez Urząd

Marszałkowski Województlva Kujawsko'Pomorskjego 7 siedzibą u' Toruniu' w związku

f cfym Uuąd Miejski w cniewkowie ot[ymał wytyczne do naniesienia koniecznych
poplawek' w zM'iązku z powyższyń podjęto decyzję Ó zmianie podstaw}' prawnej

sporządzenia proc.amu ze zgodnego z ustawą o rewita]ifacji na fgodny z ustawą o
samo.ządzie gnjinnym. Lokalny Program Rewitaiizacji' tak samo jak Gminńy P.ograD

Rewita|izacji, w obecnej pe.sPekBivi €, kładzie szcz€gólny na.isk na v]'prowadzenie ze

stanu kryzysowe8o w sposób kompleksowy tak, aby nie ponijać aspektu społecnego,

ekonomicznego, pŹestŹennego, technicznego, środowiskowego i ku]tu.Ówe8o

zMązanego zalórmo 2 danyn obŚzareń, jak i jego otoczeniem' NaIeży wyelimjnowaó

moż|nlość realizaĆji wybiórczych inwes.ycji, nastŹwionych jedynje na sfybki efekt
popra\ly esteĘlki prfestrzeni, skupionych rylko na działaniaclr .emontowych c?y

Przygotowany został tekst jedno|iry Lokal|rego Frogranu Rewitalizacji Gminy

cniervkowo na lata 2016.2023' uwfglĘdnilją.y Uwagi zespołu ds, rewnaljfacji Użędu

Marszał\owskiego Województwa |(ulawsko PomÓ.skiego w Toruniu'

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest Uzsad.ione'


