
UCHWAŁA NR XVII/144/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-
2020 - aktualizacja

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2015r. poz. 
1515 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020-
aktualizacja, w celu ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych oraz budżetu Państwa w 
perspektywie finansowej 2014 -2020 na realizację procesu rewitalizacji na terenie Żarowa.

§ 2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020 - aktualizacja,    
realizowane będzie metodą partycypacyjną, we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w 
szczególności ze społecznością obszarów rewitalizowanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Lokalny Program Rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Miejską w Żarowie
wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno funkcjonalnej lub technicznej
lub środowiskowej zmierzający do wyprowadzania obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia
warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na
lata 2011-2020 – aktualizacja, stanowi podstawę udzielania wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.3
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego odnoszącymi się do Poddziałania Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz innych środków publicznych w
perspektywie finansowej 2014-2020, a także środków krajowych.

Gmina Żarów Uchwałą nr XX/150/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 01 marca 2012r. przyjęła Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020. W Lokalnym Programie Rewitalizacji wyznaczono obszar
wsparcia obejmujący ulice: Armii Krajowej, Mickiewicza, Zamkową, Piastowską, Sportową, Ogrodową, Wojska
Polskiego, Rybacką, Cichą, Krasińskiego, Krętą, Sikorskiego i Kwiatową oraz wskazano jeden projekt z dziedziny
mieszkalnictwa pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów”
Projekt został zrealizowany w całości.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żarowa na lata 2011-2020 - aktualizacja, zostanie przygotowany zgodnie
z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra
Infrastruktury i Rozwoju oraz Wytycznymi programowymi wydanymi przez IZ RPO WD dotyczącymi zasad
przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Ważnym aspektem
działań rewitalizacyjnych będą przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową
mieszkańców zdegradowanych obszarów miasta i obejmować będą w szczególności: opracowanie diagnozy
stosunków społeczno-gospodarczych na terenie Żarowa, problemów funkcjonalno-przestrzennych, stanu
wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz stanu technicznego tkanki budowlanej na obszarze rewitalizowanym,
przeprowadzenie badania wśród mieszkańców w zakresie identyfikacji problemów społecznych, gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, oraz potrzeb i preferencji mieszkańców w
zakresie rewitalizacji, określenie celów rewitalizacji w odniesieniu do obszarów zdegradowanych, określenie
kierunków działań w odniesieniu do obszaru/ów rewitalizacji. Dopiero pogłębiona analiza i diagnoza obszaru
zdegradowanego wybranego do rewitalizacji określi nowy przedmiot programu rewitalizacji. Działania
inwestycyjne w infrastrukturę będą miały charakter uzupełniający i powiązany.

Gmina Żarów przystąpiła już do procesu przygotowań zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych na terenie
Miasta Żarów.

Sporządziła

Anita Juralewicz

Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych
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