
UCHWAŁA NR XXII/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 
2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 446 ) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1777), Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Gmina Ożarów przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 jako 
podstawowego i strategicznego narzędzia wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie Gminy Ożarów.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Ożarowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w
sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Realizacja podstawowego celu
procesów rewitalizacji, jakim jest przywrócenie utraconych wartości społecznych, przestrzennych i
gospodarczych w wyznaczonych obszarach miast, odbywa się poprzez wdrożenie szeregu instrumentów
operacyjnych i strategicznych, w ramach kompleksowych programów odnowy, zwanych programami
rewitalizacji. W związku z występowaniem potencjalnych obszarów problemowych oraz obszarów
zdegradowanych na terenie Gminy Ożarów niezbędnym staje się podjęcie uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia Programu Rewitalizacji. Program Rewitalizacji ma na celu wypracowanie rozwiązania
problemów na obszarach zdegradowanych, przy założeniu optymalnego wykorzystania specyficznych
uwarunkowań obszaru Gminy Ożarów oraz wzmacniania jego lokalnych potencjałów. Wdrażanie programu
jest procesem wieloletnim, złożonym i kosztownym, zarządzanym przez gminę, prowadzonym poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, podejmowane we współpracy z przedsiębiorcami, właścicielami nieruchomości, organizacjami
pozarządowymi i pozostałymi grupami mieszkańców. Program Rewitalizacji stanowić będzie formalną
podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w
nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w celu poprawy zdegradowanych obszarów, pobudzenia
ożywienia gospodarczego, wprowadzenia rozwiązań środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz
technicznych. Wdrożenie Programu Rewitalizacji w Gminie Ożarów pozwoli na odbudowanie więzi
społecznych na obszarach problemowych, przywróci ład przestrzenny, podniesie estetykę i stworzy warunki
do rozwoju.
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