
Uchwała Nr XIX/121/2016 

Rady Gminy Wolanów 

z dnia 28 września 2016 roku 

 

w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów  

na lata 2016-2023 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przystępuje się do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata  

2016-2023. 

§ 2. 

Podstawowym celem opracowania Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów oraz wskazanie działań 

i projektów mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XIX/121/2016 

Rady Gminy Wolanów 

z dnia 28 września 2016 roku 

  

do uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie przystąpienia do opracowania  

Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023 

 

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jednym z  

kluczowych obszarów wsparcia jest rewitalizacja. Wymóg opracowania Programu 

Rewitalizacji (PR) wynika wprost z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO 

WM 2014-2020. Podjęcie przez Radę Gminy Wolanów uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023 jest 

warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze środków Unii 

Europejskiej. Dokumentem regulującym zasady i warunki wsparcia projektów 

rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014–2020 są Wytyczne w zakresie 

realizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015r. 

Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej 

odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej dla Gminy wyznaczonych 

do objęcia procesem rewitalizacji. Kompleksowość działań rewitalizacyjnych ma na celu 

zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia. Program 

umożliwia władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać 

środki finansowe z UE  w ramach rewitalizacji na terenie gminy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uchwała o przystąpieniu do opracowania Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023 jest w pełni uzasadniona i potrzebna. 

 

 


