
PROJEKT 

  

 

UCHWAŁA NR ….… / ……. / 2017 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

 

z dnia ……….. 2017 r. 

 
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  

Komitetu Rewitalizacji 

 

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), oraz   
w związku z art. 7 ust. 1-3 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. 
 

Mając na celu realizację procesu rewitalizacji Gminy Stary Sącz przyjmuje się zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone w Regulaminie 

Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

 

 Regulamin Komitetu rewitalizacji określa zasady wyznaczania składu oraz działania 

Komitetu Rewitalizacji gminy Stary Sącz.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 
Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i 

ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu 

Rewitalizacji.  

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Gminy. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w 

sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy. Zgodnie z definicją określoną w ustawie o 

rewitalizacji (art. 2 ust. 2) interesariuszami są przede wszystkim: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i 

podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

 Piotr Dyrek 

 

 

 

 

 

 


