PR.OJEKT-

UCHWAI-A NR
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia

w

sprawie v\yznaezenra na lterenie Miasta
i obszaru r ewfialtzacjl

i

Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego

i

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 art.4lust.l ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminrrym (Dz, U. z 2015 r,, poz. I5I5), art.8, art.
pkt ustar,yy z dnia
ust.
9 paldziemika 2015 r. o rewit{lizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), art. 4 ust.l, art. 8, afi.13
pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtroszeniu akt6w normatywnych oraz niekt6rych
innych akt6w prawnych (Dz Q z 2015r. poz. 1484 z pdin.zm.) - Rada Miejska

Il

5

1

uchwala:

Wyznaczasiq obszar zdegrad{wany Miasta$rtG*rn, olkusz, kt6rego granice przedstawia
1] do niniejszej uchwaly.

mapa stanowi4ca zalqcznik nr

$2.
Wyznacza siE obszar rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, kt6rego granice przedstawiamapa
stanowi4ca zatqczniknr 1 do niniejszej uchwaly.

$ 3.
Obszary, o kt6rych mowa $ 1 i $ 2 zostaty .vqlznaczone na podstawie diagnozy stanowi4cej
zaNqcznrknr 2 do niniejszej uchwaly, potwierdzaj4cej spelnienie przez te obszary przeslanek
ich wyznaczenta.

$4.
Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowr Miasta i Gminy Olkusz.

$s.

Uchwala wchodzi w Lycte po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dziennikr"r UrzEdowym
Woj ew6dztwa Malopolskiego.
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- PR.OJEKT-

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAI,Y W SPRAWIE:
wyznilczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji

Obszar zdegadowany na terenie Gminy Olkusz,

w

ramach kt6rego wyodrgbniony

zostaN

obszar rewitalizacji .v{Jzrtaczany jest na podstawie analizy koncenhacji tt"guty"rvtry.h zjawisk ze sfery
spolecznej, w szczeg6lnoSci: bezrobocia, ub6stwa, przestgpczo6ci, niskiigo poziomu edukacji lut

kapitalu spolecznego, a takhe niewystarczajqcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym
i kulturalnymoraz uzupelniajqco ze sfery gospodarczej, Srodowiskowej, przestrzenng- funkcjonalnej
oraz tecltnicznei.

Lrstlrtut Rozwoju Miast, wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusz:a, przygotowal
Wznaczony obszar zdegradowany na terenie Gminy Olkusz - na podstawie danych pbchoJzacych
z instlrtucji publicznych oraz anlnet dostarczonychprzez mieszkaric6w Gminy, ituUL" biorac pod
uwagq wyniki konsultacji spolecznych projektu niniejszej Uchwaty.
chc4c w skuteczny, dfugofalowy i komplekggw spos6b zapobiegad koncentracji negatywnych

zjawisk spolecznych,atakirs negatywnym zjawiskomtakim, jak:wysoti stopieri zuriyiiateC=trnicznlgo
zabudowy miejskiej i przestrzeni urbanistycznej, degradacja obiekt6w o wartosciLch kulturowy;h,
konieczne jest podiEcie dzialafi zmierzaiqcych do powstrzymania lub zapobitp.Leniu pro."rorn
degradacji. W tym celu uznaje sig za niezbgdne opruco*unie i uchwalenie -Gminnego Fr"gru-r,
Rewitalizacii Olkusza.

