
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 
2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, 
zmienionej Uchwałą Nr XXII/642/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r., 
Uchwałą Nr XX/565/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr 
XXXII/930/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r. oraz Uchwałą Nr 
XXXIX/1149/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r., w Rozdziale I. ust. 1. 
Horyzont czasowy Programu Rewitalizacji zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Lokalny 
Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin określa działania planowane do realizacji w 
wydzielonym obszarze miasta w perspektywie lat 2011-2020".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

W związku z wejściem w życie w dniu 18 listopada 2015 roku ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) nakładającej szczególne
obowiązki na samorządy gmin w zakresie działań rewitalizacyjnych prowadzonych na ich
terenie przedkładam projekt uchwały w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania
dotychczasowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin do 2020 roku.

Taką procedurę umożliwia art. 52 ww. ustawy o rewitalizacji, którego szczegółową
interpretację wprowadza wyjaśnienie Ministra Rozwoju opublikowane w grudniu 2015 roku.
Prezentowane stanowisko odnosi się do wciąż obowiązujących, aktywnych dokumentów
strategicznych z zakresu rewitalizacji, na podstawie których nadal realizowane są projekty i
działania rewitalizacyjne. Należy zauważyć, iż wymogiem ustawowym jest (co szczegółowo
wyjaśnia stanowisko Ministerstwa) spełnianie kryteriów, określających zarówno zakres
obszaru zdegradowanego jak i konieczność przeprowadzenia diagnozy. Dotychczas
funkcjonujący dokument pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na
lata 2010-2015 zawiera ww. elementy a zarazem jako dokument programowy,
komplementarny dla przyjętej Strategii Rozwoju Miasta, umożliwia kontynuację przyjętych
kierunków działań rewitalizacyjnych, prowadzących do ożywienia obszaru zdegradowanego
jakim zostało zdiagnozowane i wskazane priorytetowo szczecińskie Śródmieście.

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 rewitalizacja jest jednym z
celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów (m.in. wspólnot
mieszkaniowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, przedsiębiorców i partnerów
gospodarczych, TBSów, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego) oczekujących
wsparcia działań w zakresie sfery społecznej (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
głównie osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących tereny śródmiejskie, budowa
integracji lokalnej i utożsamiania mieszkańców z miejscem zamieszkiwania, budowa zrębów
lokalnej demokracji i włączenia w życie społeczne poprzez inicjatywy obywatelskie) jak i
inwestycyjnej (w zakresie m.in. poprawy jakości przestrzeni publicznej, ożywienia
gospodarczego oraz zmiany otoczenia w miejscu zamieszkania) przedłużenie okresu
obowiązywania dotychczasowego programu rewitalizacji umożliwi aplikację o środki
finansowe przewidziane w działu 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszony harmonogram naboru wniosków do konkursu w zakresie działania 9.3.
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich RPO WZ, wyznaczony na dzień 3. października 2016 roku, uniemożliwia
opracowanie nowego, zgodnego z wymogami ww. ustawy Gminnego Programu Rewitalizacji,
a planowane niniejszą uchwałą przedłużenie obowiązywania aktualnego dokumentu gwarantuje
spełnienie wymagań zarówno programowych jak i formalnych.

Z uwagi na charakter obowiązującego dokumentu istnieje możliwość dalszego
modyfikowania jego zawartości w stosunku do zgłaszanych działań i projektów, które są
zgodne zarówno z zapisami ustawy o rewitalizacji jak i strategią miasta, a dopełniają
niezakończony proces rewitalizacji wskazanych w programie rewitalizacji obszarów
zdegradowanych.
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