
UCHWAŁA NR ………………../2017 

RADY GMINY SUCHY LAS 

z dnia ……………………… 2017 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  

Gminy Suchy Las 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 446) oraz art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1, 2 i art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777) na wniosek Wójta Gminy Suchy 

Las, Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las, podzielone na 

następujące podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic: 

- miejscowość Chludowo – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w granicach określonych w 

załączniku Nr 1; 

- miejscowość Biedrusko – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w granicach określonych w 

załączniku Nr 2; 

- miejscowość Golęczewo – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w granicach określonych w 

załączniku Nr 3; 

- miejscowość Suchy Las – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w granicach określonych w 

załączniku Nr 4; 

- miejscowość Złotniki Osiedle – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w granicach określonych 

w załączniku Nr 5. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  
 

  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr     /2017 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia …………………………….. r. 

granica obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z terenem wyznaczonym pod działania 

rewitalizacyjne - Chludowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr     /2017 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia …………………………….. r. 

granica obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z terenem wyznaczonym pod działania 

rewitalizacyjne – Biedrusko 

 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr     /2017 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia …………………………….. r. 

granica obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z terenem wyznaczonym pod działania 

rewitalizacyjne – Golęczewo 

 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr     /2017 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia …………………………….. r. 

granica obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z terenem wyznaczonym pod działania 

rewitalizacyjne – Suchy Las 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr     /2017 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia …………………………….. r. 

granica obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z terenem wyznaczonym pod działania 

rewitalizacyjne – Złotniki Osiedle 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i 

oceny rewitalizacji oraz uznaje za zadanie własne gminy koordynowanie i realizację procesu rewitalizacji w 

zakresie właściwości gminy na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze i przede wszystkim 

społeczne. Istotnym jej elementem jest włączenie do działań mieszkańców. 

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Rada Gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa 

miejscowego wyznacza obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Uchwałę podejmuje się na wniosek 

Wójta zawierający diagnozę, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy o rewitalizacji.  

Diagnoza potwierdza spełnienie przesłanek wyznaczenia tych obszarów, w szczególności pozwala określić 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji tj. obszary występowania negatywnych zjawisk społecznych 

wymienionych w ustawie - zgodnie z art. 9 ustawy o rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego              

i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowić 

będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji w sposób kompleksowy i z zapewnieniem 

partycypacji społecznej w działaniach. Umożliwi on również efektywne pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na działania rewitalizacyjne. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji w sposób 

kompleksowy i z zapewnieniem partycypacji społecznej w działaniach. Umożliwi on również efektywne 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania rewitalizacyjne. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego determinowało występowanie wysokiego poziomu badania 

wskaźnika problemów społecznych wymienionych w ustawie oraz łącznie występowanie innych niż 

społeczne problemów, które wymienia ustawa. W ten sposób określono, że obszarem zdegradowanym jest 

obszar nieciągły, obejmujący tereny zurbanizowane miejscowości: Chludowo, Biedrusko, Golęczewo, 

Suchy Las, Złotniki Osiedle.  W tych obszarach wyznaczono obszary rewitalizacji stanowiące tereny o 

szczególnej koncentracji ww. problemów, na których z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

Gmina chce prowadzić rewitalizację. 

Propozycja granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji została poddana konsultacjom społecznym, 

poprzedzonych obwieszczeniem, przez okres 30 dni z wykorzystaniem mechanizmów określonych w art. 6  

ustawy o rewitalizacji. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, zgodnie z art. 11 ust. 4 wyznacza się na mapie w skali co 

najmniej 1:5000. Mapy granic podobszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji stanowią załączniki 1-7 do 

niniejszej uchwały. Jednocześnie też, zgodnie z zapisem ar. 11 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, właściwa mapa 

stanowi załącznik do uchwały. 


