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Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie:   
 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030 

 

 

1. Potrzeba podjęcia uchwały:  

1) Podstawę formalną przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Zawiercie do roku 2030 stanowi art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 

2) Niniejsza uchwała jest ostatnim etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji 

Gminy Zawiercie do roku 2030. Program ten dotyczył będzie obszaru rewitalizacji, 

wyznaczonego uchwałą nr LI/645/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 września 2021 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6400). 

3) Opracowany Gminny Program Rewitalizacji stanowił będzie podstawę do podjęcia 

kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze Gminy wymagającym 

szczególnego wsparcia. Jako dokument strategiczny w zakresie rewitalizacji Gminy, 

umożliwiał będzie wnioskodawcom projektów ujętych w niniejszym dokumencie 

ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w 

perspektywie finansowania 2021-2027. 

4) Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prowadzenie wieloletniego procesu rewitalizacji w 

sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami 

mieszkańców Gminy. Dokument ten uwzględnia zasadę partnerstwa i partycypacji na 

każdym etapie jego przygotowania, wdrażania i monitorowania.  

5) W Programie ujęto przedsięwzięcia, które w najbliższych latach winny być realizowane z 

wykorzystaniem środków unijnych (w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) i krajowych 

(Krajowy Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), ale co równie 

ważne także działania, które finansowane będą z innych środków publicznych oraz 

prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji, także różnych środków, w tym 

właśnie zarówno publicznych, jak i prywatnych pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać 

wszystkie zdiagnozowane w dokumencie problemy. 

6) Procedura sporządzenia przedmiotowej uchwały została poddana konsultacjom 

społecznym zgodnie z treścią art. 6 i 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w okresie od 5 kwietnia 2022 r. do 6 maja 

2022 r. w formie: 

• zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej; 

• zbierania uwag ustnych; 

• spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się dnia 13 kwietnia 

2022 r.; 
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• ankiety zamieszczonej na platformie Konsultacje Społeczne w Gminie Zawiercie 

www.zawiercie.konsultacjejst.pl. 

Materiały tj.: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Zawiercie do roku 2030, uzasadnienie projektu uchwały, załącznik do uchwały, 

przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru 

rewitalizacji oraz formularz zgłaszania uwag dostępne były w formie:  

• elektronicznej na stronie www.zawiercie.bip.net.pl i www.zawiercie.eu w zakładce 

Rewitalizacja Zawiercia; 

• papierowej w Referacie Rewitalizacji, Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 

Po zakończeniu konsultacji społecznych opracowano informację podsumowującą każdą 

z form konsultacji, którą zamieszczono na stronach www.zawiercie.bip.net.pl 

i www.zawiercie.eu. 

7) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030 został również 

zaopiniowany przez właściwe instytucje, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Dodatkowo zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, na postawie art. 47 i 49 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Gmina zwróciła się z wnioskiem 

o stwierdzenie, czy istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do 

roku 2030 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Zmiany wynikające 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych i procesu opiniowania Programu 

wprowadzono do dokumentu.  

8) Po podjęciu niniejszej uchwały Urząd Miejski w Zawierciu wystąpi do Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach z wnioskiem o wpis w Wykazie programów rewitalizacji 

gmin województwa śląskiego. 

 

2. Oczekiwane skutki społeczne:  

• wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-gospodarczego poprzez 

przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego na obszarze 

rewitalizacji; 

• aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej 

obszaru rewitalizacji; 

• poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz wzrost dostępności do obiektów i 

usług użyteczności publicznej; 

• podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz zwiększenie spójności 

przestrzennej obszaru rewitalizacji; 

• poprawa stanu jakości środowiska. 

 

3. Skutki finansowe podjęcia uchwały:  

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

485) niezwłocznie po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 

2030, Rada Miejska w Zawierciu wprowadza przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w 

dokumencie, służące realizacji zadań własnych Gminy, do załącznika do uchwały w sprawie 
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wieloletniej prognozy finansowej gminy. Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie są 

wystarczające do wpisania ich do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy, Rada Miejska w Zawierciu wprowadza przedsięwzięcia do tego załącznika 

niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych danych. 

4.  Źródła pokrycia finansowego podjętej uchwały:  

Nie dotyczy.  

 

Uchwała nie zawiera danych prawnie chronionych. 

 

 

Procedura przygotowania niniejszej uchwały została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i 

spełnia wymogi merytoryczne i formalne potrzebne do jej uchwalenia. 

 

Mając powyższe na uwadze, przedstawiam do uchwalenia uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030. 

 

 

 

 

 

 

             ……………………………………… 

(podpis Prezydenta Miasta Zawiercie)   


