
 
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/319/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 14 lipca 2016 r. 

w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
 

Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji 
wyznaczonego uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 
2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta 
Kalisza. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                       Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
                    /.../ 
                     Andrzej Plichta 



 
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/319/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. 

w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 
 
 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zwana dalej Ustawą, określiła zasady 
i tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz uznała przygotowanie, 
koordynowanie i tworzenie warunków do jej prowadzenia, a także prowadzenie działań 
rewitalizacyjnych w zakresie właściwości gminy za jej zadanie własne. Zgodnie z Ustawą 
prowadzenie procesu rewitalizacji ma się odbywać na podstawie Gminnego Programu 
Rewitalizacji, który stanowi podstawę do podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji na 
obszarach szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych o podłożu społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym. 

W uchwale Nr XXV/313/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rada Miejska Kalisza wyznaczyła 
obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk kryzysowych oraz 
posiadający szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego, na którym Miasto Kalisz zamierza 
prowadzić rewitalizację. Jest to obszar ograniczony: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, 
ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 
(obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, 
rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz 
Al. Wojska Polskiego. Następnym krokiem do prowadzenia rewitalizacji przez Miasto Kalisz 
jest przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Celem Gminnego Programu Rewitalizacji jest znalezienie rozwiązań, w oparciu o czynny 
udział interesariuszy, które przywrócą obszarowi objętemu rewitalizacją utracone wartości 
oraz zwiększą jego atrakcyjność jako miejsca zamieszkania, przebywania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Ponadto Gminny Program Rewitalizacji 
stanowił będzie niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne na projekty 
rewitalizacyjne w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

Zgodnie z art. 17. ust. 1 Ustawy, w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem Gminnego 
Programu Rewitalizacji, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

               /.../ 
                Piotr Kościelny 
               Wiceprezydent Miasta Kalisza 


