
UCHWAŁA NR XXXIV/360/21 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Radomska 2030+ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z uchwałą Nr XXXI/332/21 Rady Miejskiej 
w Radomsku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2658) i uchwałą Nr XXXII/355/21 Rady Miejskiej 
w Radomsku z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2988), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ dla 
obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr XXXI/332/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 maja 
2021 r. i uchwałą Nr XXXII/355/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 czerwca 2021 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Tadeusz Kubak 
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UZASADNIENIE

Z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

wynika, iż przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a

także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Tworzenie

warunków do prowadzenia rewitalizacji oznacza konieczność opracowania gminnego programu

rewitalizacji (GPR), który stanowi zasadniczy dokument programujący działania w tym zakresie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr XXXI/332/21 z dnia 28 maja 2021 r. i uchwałą Rady

Miejskiej w Radomsku Nr XXXII/355/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. wyznaczono na terenie miasta

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o rewitalizacji w

kolejnym etapie rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek prezydenta miasta, podejmuje

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, która uruchamia prace

nad opracowaniem dokumentu gminnego programu rewitalizacji.
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