
 

 

 

UCHWAŁA NR ….… / ……. / 2017 

RADY GMINY BISKUPICE 

 

z dnia ……….. 2017r. 

 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice 

na lata 2016-2020. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 446), oraz na podstawie art. 14 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Gminy Biskupice  uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przyjąć Gminny Program Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

 

UZASADNIENIE 

 

 
Rewitalizacja (zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r.) stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie. 

 

Prowadzenie procesu rewitalizacji odbywa się na podstawie Gminnego Programu 

Rewitalizacji (dalej: GPR). Dokument ten stanowi podstawę do podjęcia interwencji z zakresu 

rewitalizacji na obszarach szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych. GPR zawiera 

szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz listę planowanych 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  Ponadto GPR będzie stanowił niezbędny 

dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne na projekty rewitalizacyjne w ramach 

programów operacyjnych w perspektywiefinansowej2014 – 2020.  

Zgodnie z przytoczoną Ustawą o Rewitalizacji GPR jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego w drodze uchwały.  Rada Gminy Biskupice podjęła w dniu 

………………Uchwałę nr …………………….w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice. Uchwała weszła wżycie 

z dniem……………………….,(opublikowana została w dniu………………..w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego: 

Dz.Urz.Woj.Małopolskiegoz2016r.poz.…………………). 

 

Gmina Biskupice w ramach projektu pn. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz 

przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice” pozyskała środki na 

sfinansowanie analiz, diagnoz i opracowanie graficzne danych, wniosków i rekomendacji, 

które posłużą przygotowaniu GPR. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020w wysokości90% kosztów kwalifikowanych. 

Środki  niezbędne na pokrycie wkładu własnego(10%) zostały zabezpieczone w budżecie 

Gminy Biskupice. 

…………………… 


