UCHWAŁA NR XLIII/409/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza
na lata 2017-2027
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. z 2017 r., poz.1023 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz, Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co
następuje:
§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 20172027, dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 26 września 2017 r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 91B518EC-C135-4A91-BFC8-E9C19246EBE8. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Gminny Program Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027, zgodnie z art. 2 ust. 1
ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.1023 z późn.
zm.), stanowić będzie podstawę dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych na obszarze
rewitalizacji wskazanym Uchwałą Nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
26 września 2017 r.
Zgodnie z treścią uchwały, z uwagi na najwyższą koncentrację problemów i zjawisk
kryzysowych, za obszar rewitalizacji w Gminie Swarzędz uznano następujące podobszary
położone na terenie miasta:
· Podobszar „Centrum miasta”,
· Podobszar „Rejon Strzelecka/Poznańska”,
a także zamieszkałe tereny wiejskie położone w granicach trzech jednostek
pomocniczych gminy – sołectw, tworzące:
· Podobszar „Wierzonka”,
· Podobszar „Wierzenica - wieś”,
· Podobszar „Wierzenica - teren poprzemysłowy po młynie w „Mechowie”,
· Podobszar „Karłowice”.
Gminny Program Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027 stanowić będzie
kompleksowy program, służący planowaniu, koordynowaniu i integrowaniu różnorodnych
przedsięwzięć podejmowanych przez interesariuszy rewitalizacji, których nadrzędnym
celem jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, poprawa jakości
życia jego mieszkańców, a także stworzenie warunków dla jego zrównoważonego
rozwoju.
Na każdym etapie prac nad dokumentem prowadzone będą działania służące aktywnemu
włączeniu w ten proces jak najszerszego grona mieszkańców gminy, w tym szczególnie
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji: środowisk
społecznych, kulturalnych, zawodowych i gospodarczych. Informacja o postępach prac,
a także dostępnych formach partycypacji w procesie tworzenia dokumentu będzie
każdorazowo, niezwłocznie udostępniana. Formami konsultacji społecznych z
mieszkańcami w najbliższym czasie będą m.in. warsztaty z zakresu opracowywania
projektów rewitalizacyjnych (październik/listopad 2017 r.), zbieranie uwag w formie
elektronicznej i papierowej, spotkania w celu szczegółowego przedstawienia założeń
projektu Programu Rewitalizacji i kompleksowych działań rewitalizacyjnych
uwzględnionych w Programie (listopad/grudzień 2017 r.).
Prowadzone konsultacje społeczne jak i pogłębione diagnozy obszaru rewitalizacji
posłużą identyfikacji realnych problemów, które dotykają lokalną społeczność, a tym
samym umożliwią lepsze dopasowanie celów rewitalizacji i kierunków działań do specyfiki
i charakteru obszaru oraz potrzeb jego mieszkańców. Planowana interwencja będzie
opierać się na wydobyciu i wykorzystaniu endogenicznych potencjałów, które z różnych
przyczyn nie były dotychczas w pełni wykorzystywane.
Koncentracja terytorialna wsparcia w granicach obszarów gminy cechujących się
najwyższym natężeniem zjawisk problemowych zapewni wysoką efektywność
podejmowanych działań, generując impulsy dla ich dalszego, zrównoważonego rozwoju.
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Ujęte w ramach programu projekty rewitalizacyjne mają przyczynić się m.in. do
rozwiązywania problemów lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim pobudzania jej
aktywności społeczno-zawodowej, integracji i zaangażowania obywatelskiego, wspierania
przedsiębiorczości i rozwoju lokalnej gospodarki, poprawy estetyki i funkcjonalności
przestrzeni publicznej, przy poszanowaniu ładu przestrzennego i ochronie środowiska
naturalnego.
Opracowany i przyjęty gminny program rewitalizacji (styczeń 2018 r.) stanowić będzie
podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację projektów społecznych i
infrastrukturalnych, w ramach działań dedykowanych wsparciu rewitalizacji, ujętych w
programach operacyjnych aktualnej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020, w
tym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.
Przystąpienie uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji stanowi warunek niezbędny dla skutecznego prowadzenia zadania własnego
gminy jakim jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia
rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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