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ProgEm REwitalizacji dla Gminy PieEowice Wielkie na lala 20152023',
"Lokalny
stanowiqqy zahcznik do niniejszej uchwaly.

Pzyjmuj€ sie
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Wykonanie uchwaly powieza sre Wojtowi Gminy Pielrowice Wielkie.
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UZASADNIENIE

jest procesem pzemian majqcych na celu wyprowadzenie ze slanu krfzysowego
ob6zar6w zdegEdowanych. Realizacja procesu odbywa siQ PoPtzez komphksoire i zintegrowane
pzedsieuziecia uwzgledniajqce kluczowe kwestie w sieze spolecznej, funkci)nalno-prz€strz€nnej,
R€wilalizacja

gospodarczej

i

jest wieloletnim i skoncentrowanym terytorialnie
pzez jednostki samozqdu terytorialnego w Scislej

Srodowiskowej. Rewitalizacja

proce3€m, K6ry

jest inicjowany

i

stErowany

wBp6lpracy ze spobcznodch lokalnq.
R62norodnos6 aspekt6w i interes6w wszystkich uczestnik6w procesu r€witalizacji wymaga stwozenia

insfumentu pozwalajqcego na prowadzsnie procesu rewitalizacji w spos6b skoordynowany,
zintegrowany i przedg wszystkim zgodny z cslami inleresariuszy tego paoccsu. W tytn celu
op.acoxuie sie programy rewitalizacyjne. Ookumeng te musza wykazytaC pelnq zgodnosd z
dokumentami strateglcznymi

i

planistycznyrni na poziomi€ europejskim, krajowym, regionalnym

i

lokalnym. Program rewitelizacji por,,inien byc sp6iny z dokumentami spolecznogGpodarczymi oraz z
dokumentami Srcdqxiskowymi.

,Lokalny Program R€witalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2UA-2O23', to szescioletii
program dziahi w sf€ze spolecznej, ekonomicznej, pzestzennej, inlrastrukturalnej, Srodowiskowej,
kulturowej, zmiezajacy do wyprowad2enia wyznaczonych obszar6w zd€gradolranych ze stanu
krfzysu oraz stworzenia warunk6lv do ich zr6vrnowa2onego rozwoju, stranowiqcy nazQdzie
planowania, koordynowania i integrowania r62norodnych aKywnosci w ramach rewitalizacji

Program Rewitalizacji zostal opracowany zgodnie 2 ,\Jytycznymi w zakresie rewitalizacii w
programach operacyjnych M lala 201+202(JF Ministra lnt asfuktury i Roa'voiu oraz vt Wcznymi
programo$/rmi lZ

RF')tO

WSL dotyczqcymi zasad przygotowania lokalnych program6w rewilalizaqi (lub

dokument6w .6wnozednych) w pe6pektywie finanso,.r,ej 2014-2020. Ptzyj9cie "Lokalnego ProgGmu
Rowitalizacji dla Gminy Pi€lrowice Wielki€ na lata 2o1u202f, bQdzi€ podstawq do dalszego
planowEnia zadari y{ planie inwestycyjnym gminy na kolejne lata oraz bQdzie niezbqdne do ubiegania
sie o Srodki pozabud2etowe m.in. z funduszy un0nych.

