
PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Wieliczka obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

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. 8 ust. 1  oraz art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1777)

Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Wyznacza się na terenie miasta Wieliczka obszar zdegradowany z podzieleniem na podobszary i obszar 
rewitalizacji z podzieleniem na podobszary, w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia 
wskazanych w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji określa „Diagnoza dla Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023”, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustanawia się na rzecz gminy Wieliczka prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na obszarze rewitalizacji, o 
którym mowa w § 1.

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2015 r., poz.
1777), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,
stanowi dobrowolne zadanie własne gminy.

W celu realizacji tego zadania, Rada Miejska w Wieliczce wyznacza w drodze uchwały
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, mając na uwadze, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 obszar
rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż
30 % mieszkańców gminy.

Niniejszą uchwała Rada Miejska w Wieliczce wyznacza na terenie miasta obszar
zdegradowany podzielony na 4 podobszary i obszar rewitalizacji podzielony na 4 podobszary.

Poszczególne podobszary nie stanowią przestrzeni ciągłej, są jednak ograniczone
przestrzennie i w obrębie każdego znich przeprowadzono szczegółowe analizy zjawisk
społecznych, analizę gospodarczą, analizę techniczną oraz analizę przestrzenno-funkcjonalną, na
podstawie których wskazano, iż charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk

Zgodnie z treścią ustawy podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest diagnoza, która
potwierdza spełnienie przez wyznaczone obszary przesłanek określonych w art 9 i 10 ww. ustawy.

Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych
m.in. z : komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, jednostek
organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce (w tym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej), Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce,
Straży Miejskiej w Wieliczce, Głównego Urzędu Statystycznego itd. oraz na podstawie
umieszczonej na stronie internetowej UMiG w Wieliczce ogólnodostępnej ankiety.

Ustawa o rewitalizacji rozszerzyła katalog uprawnień gminy, wynikających z prawa
pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości. W związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 gmina podejmując
uchwałę o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji może postanowić o ustanowieniu
na swoja rzecz prawa pierwokupu w odniesieniu do wszystkich nieruchomości (gruntowych i
lokalowych) znajdujących się na obszarze rewitalizacji. W projekcie uchwały Rady Miejskiej w
Wieliczce zastosowano ww zapis.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość
opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka, który stanowić będzie
podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w
ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Wieliczki,
jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie
rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020.

W prace nad przygotowaniem niniejszej uchwały zostali wlączeni interesariusze
rewitalizacji poprzez konsultacje społeczne prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 kwietnia 2016 roku.
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