
UCHWAŁA NR XL/394/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 
2023-2030. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 559), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485) 
w związku z uchwałą XXXIX/385/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj.. Lubuskiego z 2022 poz. 415) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2023-2030 
dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą XXXIX/385/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 
2022r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. przygotowanie, koordynowanie i tworzenie 
warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią 
jej zadanie własne. Rada Gminy Santok w dniu 16 lutego 2022r. podjęła uchwałę nr XXXIX/385/2022 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj.. Lubuskiego z 2022 
poz. 415). 

Kolejnym etapem zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o rewitalizacji jest podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Rewitalizacja stanowi proces 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 
Gminny Program Rewitalizacji będzie zawierał projekty rewitalizacyjne stanowiące podstawę do podjęcia 
interwencji z zakresu rewitalizacji na obszarach o szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych o podłożu 
społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na 
obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim 
bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie 
jego mieszkańców. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
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