
PROJEKT

UCHWAŁA Nr ................

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia .................................

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Trzcianki na lata 2013 – 2020”

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  6  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 
o samorządzie  gminnym (Dz. U. Z 2013 r.,  poz.  594 ze zm.)  Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się „ Lokalny Program rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 
2013 – 2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Uzasadnienie 

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie 
przyjęcia  „Lokalnego  Programu Rewitalizacji  Miasta  Trzcianki 
na lata 2013 – 2020”

Lokalny Program Rewitalizacji  został  opracowany w odpowiedzi 
na  problemy  i  negatywne  zjawiska  zaobserwowane  w  pewnych  obszarach 
miasta.  Zasadniczym celem przyjętego dokumentu jest poprawa jakości życia 
mieszkańców  Trzcianki  oraz  aktywizacja  lokalnej  społeczności  i  rozwój 
gospodarczy, szczególnie na obszarach zdiagnozowanych jako zdegradowane.

Dokument  jakim  jest  Lokalny  Program  Rewitalizacji  pozwala  na 
ubieganie  się  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego, Priorytet IV: Rewitalizacja obszarów problemowych o wsparcie 
finansowe na inwestycje z zakresu rewitalizacji.  Lokalny Program Rewitalizacji 
dla  Miasta  Trzcianki  na  lata  2013  –  2020  stwarza  dogodne  warunki  do 
inwestowania,  ponieważ  ze  środków  przewidzianych  w  ramach  Inicjatywy 
JESSICA  mogą  korzystać  nie  tylko  samorządy,  ale  również  prywatni 
przedsiębiorcy.  W  przypadku  pozyskania  środków  na  realizację  inwestycji 
z  zakresu  rewitalizacji  przez  inne  podmioty  niż  Gmina  Trzcianka  działania 
w tym zakresie przyniosą szybsze efekty. 

Lokalny  Program Rewitalizacji  Miasta  Trzcianki  na  lata  2013  –  2020 
został  opracowany  zgodnie  z  „Wytycznymi  w  zakresie  opracowywania 
programów  umożliwiających  ubieganie  się  o  wsparcie  w  ramach  Inicjatywy 
JESSICA  oraz  Działania  4.2  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  na  lata  2007  –  2013”  i  stanowi  załącznik  obligatoryjny  do 
wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. 

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Trzcianki na lata 2013 – 
2020 została  przeprowadzona Prognoza Oddziaływania  na Środowisko,  która 
uzyskała  pozytywną  opinię  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska 
w Poznaniu oraz  Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu. 

W związku z powyższym uzasadnionym wydaje się przyjęcie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-2020. 


