
UCHWAŁA NR XV/101/16
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 26 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/222/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014 – 2020 w rozdziale V, podrozdziale 5.1, 
celu strategicznym 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Na obszarze gminy znajdują się znaczne rezerwy terenów, które 
obecnie są użytkowane rolniczo. Ich zagospodarowanie powinno być prowadzone w sposób planowy, 
z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych. Gospodarując przestrzenią należy w pierwszej kolejności 
zagospodarować te tereny, gdzie już istnieje aktywność gospodarcza oraz są możliwości do wyznaczenia terenów 
inwestycyjnych. 

Główne kierunki działań: 

a) racjonalne zagospodarowanie terenów wyznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe z uwzględnieniem 
niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzbrojenie terenów pod inwestycje, tworzenie nowych oraz rozbudowa 
istniejących terenów inwestycyjnych, 

b) tworzenie, zagospodarowanie i rewitalizacja terenów rekreacyjnych, poprawa atrakcyjności przestrzeni 
publicznych, w tym zagospodarowanie terenów w centrach miejscowości oraz racjonalne i optymalne 
gospodarowanie gruntami, 

c) rewitalizacja zdegradowanych budynków celem wzrostu spójności społecznej oraz zdegradowanych terenów 
i obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla zmniejszenia problemów społecznych, powstania 
nowych form aktywności gospodarczej, rozwoju innowacji i nowych technologii.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

Aleksandra Luks
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Uzasadnienie 
do UCHWAŁY NR XV/101/16 

RADY GMINY DOBROMIERZ 
 

z dnia 26 lutego 2016 r. 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na 
lata 2014 – 2020 

 
 
Zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania zapisów w zakresie głównych 
kierunków działań dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Treści rozszerzone o zapisy 
dotyczące tematyki rewitalizacji stają się niezbędnymi do konstruowania Lokalnego 
Programu  Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016 – 2020. Program rewitalizacji 
inicjowany, opracowany (na podstawie Wytycznych krajowych i regionalnych) i uchwalony 
przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), jest wieloletnim 
programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub 
technicznej lub środowiskowej. Zmierza do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 
narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 
rewitalizacji.  
Opracowany LPR będzie stanowił główne źródło ubiegania się o współfinansowanie 
projektów rewitalizacyjnych ze środków pochodzących przede wszystkim z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
 
 

WÓJT 
    (-) Jerzy Ulbin 
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