
  

  

 

UCHWAŁA NR ….… / ……. / 2016 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

 

z dnia ……….. 2016 r. 

 
w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 na terenie Gminy Stary Sącz  

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 446),   

w związku art. 3 ust. 1  i art. 8 ust.1  Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1777),  

Rada Miejska w Starym Sączu  uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Stary Sącz w granicach 

określonych w załącznikach graficznych  do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar  rewitalizacji 

przesłanek ich wyznaczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego 

  



  

UZASADNIENIE 

Zgodnie z Ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się 

w stanie kryzysowym można wyznaczyć jako obszar zdegradowany. Obszar obejmujący 

całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar 

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym obszary 

nieposiadające ze sobą granic wspólnych.  

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzono 

szczegółowe analizy zjawisk w sferze społecznej (w szczególności poziomu bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, edukacji, jak również poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym), a następnie przeprowadzono analizy w pozostałych sferach: gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na tej podstawie wskazano obszary 

gminy charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk, wymagających podjęcia 

pilnych działań w celu  powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. Diagnozę 

przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych m. in. z: 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,  Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Starym Sączu, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, Głównego Urzędu 

Statystycznego, Departamentu Baz Referencyjnych ARiMR, Centralnego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Departamentu Rolnictwa i Geodezji UM w 

Krakowie, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz oceny 

przeprowadzonej we współpracy z komisariatem Policji w Starym Sączu. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoli przystąpić do  

opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz, który stanowić 

będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniając kompleksowość oraz   

ścisłą współpracę ze społecznością lokalną. Określenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst 

planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych 

problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę 

jakości życia mieszkańców. 

P. D. 


