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Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ................ 2017 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1, art. 8 oraz art. 11 ust. 5 

pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) 

Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

  

§1.1.  Mając na celu realizację procesu rewitalizacji wyznacza się w granicach miasta Prószków 

obszar zdegradowany o powierzchni 119,77 ha. 

 

2.  W granicach wymienionego w § 1  ust. 1 obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar 

rewitalizacji, złożony z podobszarów: 

1) I- Stare Miasto, o powierzchni 11,97 ha; 

2) II- Pomologia, o powierzchni 55,43 ha. 

 

§2.  Granice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji przedstawia mapa stanowiąca 

załącznik nr 1 do Uchwały. 

 

§3. Ustanawia się na rzecz Gminy Prószków prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w § 1 ust. 2  niniejszej uchwały. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 



Uzasadnienie 

 

Podstawę prawną prowadzenia procesów rewitalizacji stanowią przepisy ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023). Przepis art. 9 ust. 1 przywołanej 

ustawy definiuje obszar zdegradowany jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z 

powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.  

 

Obszar taki można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto 

co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw lub; 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub; 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług 

lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów 

publicznych, lub; 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

 

Natomiast obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy, na 

którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, 

wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

 

Przepisami niniejszej uchwały wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w mieście 

Prószków, zgodnie z zasięgiem określonym na załączniku 1 do uchwały. Delimitacji tych obszarów 

służyła diagnoza opracowana przed przygotowaniem projektu uchwały.  

 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w trybie określonym przepisami ustawy. W dniu 

13 czerwca 2017 r. opublikowano ogłoszenie Burmistrza Prószkowa, w którego treści  udziału w 

konsultacjach zaproszono mieszkańców gminy Prószków oraz inne zainteresowane podmioty. 

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 21 czerwca do 24 lipca 2017 r. w formie: 

1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wyrażenie uwag, opinii i 

propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu. Spotkanie odbyło się dniu 28 czerwca 2017 r. 

od godziny 15:00 do godziny 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 

17; 

2) zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Referacie Inwestycji Urzędu 

Miejskiego, ul. Opolska 17 w dni robocze-  w godzinach pracy Urzędu; 

3) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 

zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i przesłania 

ich na adresy email: ug@proszkow.pl oraz planowanie@proszkow.pl. 

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami były dostępne w podanym okresie 

konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie. W podanym przez Burmistrza Prószkowa terminie wpłynęły 

......................... uwagi.  

 



Wyniki konsultacji zostały uwzględnione w końcowej redakcji treści uchwały. Należy stwierdzić, że 

uchwałę Nr ............. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ................ w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków została sporządzona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i realizuje przedstawione  w niej zamierzenia.  

 

Podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w opisanym powyżej zakresie umożliwi 

opracowanie gminnego programu rewitalizacji gminy Prószków. Program ten będzie podstawowym 

narzędziem prowadzenia procesu rewitalizacji. 


