
 

UCHWAŁA NR ……………… 

RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU 

z dnia…………………. 

 

w sprawie przyjęcia  

Lokalnego Programu Rewitalizacji  

dla Gminy Zagórz na lata 2016 – 2023 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  

 

Rada Miejska w Zagórzu  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zagórz na lata 2016 – 2023, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała nr XL/210/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Zagórz na lata 2016 – 2023. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

  

DRUK Nr 6 



UZASADNIENIE:  

 

Cel podjęcia uchwały: 

Uchwałę podejmuje się w celu przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zagórz 

na lata 2016 – 2023.   

Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań rewitalizacyjnych jest 

program rewitalizacji, który jest opracowany oraz przyjęty przez samorząd lokalny w drodze 

uchwały. Jest to długoterminowy program mający na celu wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Główne 

cele Lokalnego Programu Rewitalizacji polegają na wyznaczeniu i opisaniu obszarów 

dysfunkcyjnych zlokalizowanych w gminie oraz przede wszystkim zaprogramowaniu spójnych 

działań, mających za zadanie wyprowadzić wskazane obszary z sytuacji kryzysowej.  

Należy wspomnieć, że warunkiem niezbędnym dla pozyskania funduszy europejskich dla 

działań z zakresu rewitalizacji jest posiadanie przez Gminę aktualnego planu rewitalizacji.  

 

Opis aktualnego stanu faktycznego i prawnego: 

Zgodnie z procedurą przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XL/210/2017 z dnia 27 marca 

2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zagórz na lata 2016-2023 przekazany został  do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w celu zaopiniowania.  

Dnia 29.05. br. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Zespołu ds. Rewitalizacji wskazująca uwagi, 

które należy wprowadzić do LPR-u w celu wypełnienia wymagań dla tego typu dokumentów. 

Na podstawie umowy Nr 263/IKF/U/2016 oraz Aneksu nr 1 do niniejszej umowy Konsorcjum 

firm „EU-CONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18C, lokal D oraz 

Utila Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 42/20 wprowadziło niezbędne 

zmiany do dokumentu w związku z otrzymanym pismem. Wprowadzone zmiany uwzględniły 

wytyczne w tym zakresie Ministra Rozwoju i Finansów, a także wytyczne Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. Zakres wprowadzonych zmian został przedstawiony poniżej: 

 

 Rozdział 2 Powiazanie z dokumentami gminy: 

o uzupełniono rozdział o informacje o braku konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z pismami z 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Podkarpackiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) – s. 12.  

o W związku z przyjęciem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020, wprowadzono niniejszy dokument do analizy – s. 9. 

 Rozdział 3 Metodologia: 

o Uzupełniono rozdział o wskazanie konkretnych kroków wykonywanych w 

trakcie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – 14-15. 

o Dodano uzupełnienie wyboru wskaźników, które zostały wykorzystane przy 

delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – 21-22. 

 Rozdział 4 Sfera społeczna: 

o Uzupełniono opisy tabel w miejscach, gdzie były one niewystarczające – s. 28, 

29, 31. 

o Dodano podsumowanie sfery społecznej – s. 39. 

 Rozdział 5 Sfera gospodarcza: 



o Uzupełniono rozdział o ogólne informacje o gminie, które pozwoliły na 

wykazanie sytuacji kryzysowej w analizowanej sferze – 41-45. 

o Dodano podsumowanie sfery gospodarczej – 46. 

 Rozdział 6 Sfera Środowiskowa: 

o Uzupełniono opisy tabel w miejscach, gdzie były one niewystarczające – 46. 

o Dodano podsumowanie sfery środowiskowej – s. 50. 

 Rozdział 7 Sfera infrastrukturalna: 

o Uzupełniono opisy tabel w miejscach, gdzie były one niewystarczające – s. 56, 

58. 

o Dodano podsumowanie sfery infrastrukturalnej – s. 58. 

 Rozdział 8 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie gminy Zagórz: 

o Zmieniono zapis dotyczący obszaru zdegradowanego (wcześniej omyłkowo 

dopisano Czaszyn do obszaru zdegradowanego, jednak pomyłka ta była 

wyłącznie pomyłka pisarską) – s. 64-65. 

 Rozdział 9 Obszar rewitalizacji: 

o Dodano wyliczenia wyznaczania obszaru rewitalizacji z obszaru 

zdegradowanego – s. 65-66. 

o Uzupełniono informacje o liczbie osób zamieszkujących obszar rewitalizacji 

i powierzchni danego obszaru – s. 69. 

 Rozdział 10 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji: 

o Dokonano analizy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji – s. 73-76. 

o Wskazano na potencjały wskazanych podobszarów rewitalizacji – s. 76-79. 

 Rozdział 14 Mechanizmy zapewnienia komplementarności: 

o Uzupełniono podrozdział dotyczący komplementarności problemowej – 113-

115. 

o Uzupełniono podrozdział dotyczący komplementarności źródeł finansowania – 

117-128. 

 Rozdział 16 Ramy finansowe Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

o Uzupełniono informacje o dywersyfikacji finansowej, tj. wskazanie innych 

możliwości sfinansowania projektów i informacje czy projekt będzie 

realizowany w razie niepozyskania planowanych środków zewnętrznych – s. 

130-131. 

 Rozdział 17 Logika i spójność procesu rewitalizacji: 

o dodano nowy podrozdział w celu wykazania spójności dokumentu – s. 132-136. 

 Rozdział 18 Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji: 

o Uzupełniono informacje o wykorzystaniu mechanizmów partycypacji 

społecznej w dokumencie – s. 140, 142, 145, 157. 

 Rozdział 20 System Monitoringu i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

o Zweryfikowano poprawność wskaźników monitorowania – s. 160-161. 

 Rozdział 21 Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i monitorowania: 

o Dodano podrozdział w celu wskazania partycypacji społecznej na etapie 

wdrażania i monitorowania – s. 164. 



 Załączniki: 

o Dodano dwie mapy: z obszarem rewitalizacji i z zaplanowanymi do realizacji 

projektami. 

 

Charakterystyka prawdopodobnych skutków społecznych podjętej uchwały: 

Realizacja inwestycji zawartych opisanych w Programie wpłynie pozytywnie na rozwój Gminy 

Zagórz, co polepszy jakość życia mieszkańców miasta w następnych latach. 

 

Skutki finansowe dla budżetu miasta: 

Podjęcie uchwały będzie miało wpływ na budżet miasta. Przystępując do realizacji wybranych 

zadań koniecznym będzie zapewnienie stosownych wkładów własnych. Przy czym należy 

podkreślić, że pomimo ujęcia w Programie bardzo wielu inwestycji zapewne nie wszystkie 

z nich będą mogły zostać zrealizowane. Warunkowane to będzie przede wszystkim konkursami 

ogłaszanymi przez Urząd Marszałkowski, a także możliwościami finansowymi Gminy.  

Przyjęcie aktualizacji LPR-u na dzisiejszej sesji jest wymogiem niezbędnym do rozliczenia 

projektu z którego finansowane jest jego opracowanie.    


