
UCHWAŁA NR ……….. 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia ………….. 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Głogów”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) 

Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się dokument pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Głogów”  

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Gminy 

  



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) wprowadziła do 

polskiego porządku prawnego pojęcie Gminnego Programu Rewitalizacji jednocześnie nadając 

mu odpowiednie ramy prawne. Dzięki temu stało się możliwe stworzenie skutecznych 

narzędzi, które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu 

kryzysowego. Efektem wejścia w życie ustawowych rozwiązań jest funkcjonowanie 

kompleksowych ram prawnych dla prowadzenia procesów rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji 

dokonuje regulacji prawnej zagadnień związanych z przygotowaniem i prowadzeniem 

skutecznej rewitalizacji. Warunkiem udanej rewitalizacji jest bowiem holistyczne 

uwzględnienie czynników społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych czy 

środowiskowych. Niewystarczające jest – jak to często miało miejsce – ograniczanie 

rewitalizacji do procesu budowlanego z pominięciem lub niepełnym uwzględnieniem aspektu 

społecznego i gospodarczego. 

Jednocześnie ustawa o rewitalizacji przekazuje zadanie opracowywania Gminnych Programów 

Rewitalizacji do kompetencji samorządu gminnego, a w szczególności w ręce Rad Gmin. Rada 

Gminy Głogów postanowiła wyjść naprzeciw nowym regulacjom i przygotować „Gminny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Głogów” jako dokument realizujący w pełni wymagania 

ustawowe, który pozwoli Gminie zrewitalizować zdegradowane obszary znajdujące się na jej 

obszarze.  

Wśród głównych celów, jakie pozwoli osiągnąć „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Głogów” należy wymienić: 

• wzmocnienie relacji między mieszkańcami, w szczególności w oparciu o wspólnie 

podejmowane działania na rzecz wspólnoty lokalnej oraz swojej dzielnicy, 

• nawiązanie współpracy z sektorem samorządowym, biznesowym, pozarządowym, 

parafiami i nieformalnymi gremiami funkcjonującymi w gminie, 

• podnoszenie poziomu aspiracji mieszkańców w wymiarze zawodowym, rodzinnym, 

osobistym, 

• wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców, poszerzanie możliwości rozwijania 

swoich talentów bez względu na wiek, sytuację ekonomiczną, poziom sprawności, 



• odbudowanie poczucia wartości grup mieszkańców, którzy obecnie są lub czują się 

marginalizowani, 

• podniesienie jakości środowiska zamieszkania, 

• poprawa warunków mieszkaniowych w aspekcie infrastrukturalnym, 

• stworzenie mechanizmów utrwalających samodzielność mieszkańców oraz rozwój 

sołectw. 

Projekt „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Głogów” uzyskał wszelkie wymagane 

prawem decyzje administracyjne, w tym przede wszystkim opinie Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, którzy 

stwierdzili brak konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko tego dokumentu. 

W związku z powyższym wnioskuje się o przyjęcie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Głogów” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 


