UCHWAŁA NR XXVIII/339/2017
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
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, zmiana: Dz. U. z 2016 r. poz.
1579), art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1777, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250) Rada Miejska w Opocznie uchwala co
następuje:
§ 1. Przyjmuje Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
Dynamicznie zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze dokonały istotnych
przekształceń w układzie przestrzennym Opoczna i rozmieszczeniu poszczególnych funkcji.
Centralnie położone place: Plac Kościuszki, Plac Zamkowy, Plac Strażacki i Plac Kilińskiego,
które od czasów średniowiecza pełniły funkcję centrum handlowo-usługowego straciły na
znaczeniu. Degradacja obszaru nasiliła się szczególnie na początku XXI wieku i nadal postępuje.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stworzyła warunki konstruowania
programów służących wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Zgodnie
z zapisami ustawy proces rewitalizacji winien być prowadzony w sposób kompleksowy poprzez
zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.
W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 jednym z kluczowych obszarów
wsparcia jest rewitalizacja.
Ustanowienie przez Radę Miejską w Opocznie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na obszarze gminy Opoczno (uchwała Nr XXII/225/2016 z dn. 30 czerwca 2016 r.,
uchwała Nr XXIII/248/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.) umożliwiło przystąpienie w dniu 29
sierpnia 2016 r. do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Opoczno (uchwała
Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIII/250/2016).
Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem dwa podobszary:
1) Podobszar I będący częścią obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 i obwodu Szkoły
Podstawowej nr 3 w Opocznie – ograniczony jest: Dworcem Kolejowym w Opocznie,
torami kolejowymi w kierunku wschodnim, ul. Osiedle Za Wulkanem, ul. Partyzantów (do
przecięcia z ul. Piotrkowską), ul. Piotrkowską (do Ronda im. Ks. Jana Wojtana
z uwzględnieniem terenu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Opocznie), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Staromiejską
(do skrzyżowania z ul. Stanisława Drzymały), ul. Stanisława Drzymały, wschodnią granicą
Miasta Opoczno, rzeką Drzewiczką (do torów kolejowych), torami kolejowymi do Dworca
Kolejowego.
2) Podobszar II będący częścią obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
– ograniczony jest: granicami działek ewidencyjnych nr: 548/2, 548/3, 548/6, 548/9,
548/11 w obrębie 9 Miasta Opoczno.
Przedłożony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno zawiera zestawienie
tabelaryczne projektów podstawowych i uzupełniających obejmujących przedsięwzięcia w
sferach: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej i technicznej,
których realizacja przyczyni się do wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, który niniejszym
przedkładam Radzie do uchwalenia umożliwi zarówno Gminie Opoczno, jak i innym podmiotom
(interesariuszom) z terenu gminy reprezentującym sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny
aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe (w tym z funduszy Unii Europejskiej) na realizację
zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest w pełni
zasadne i niezbędne w przypadku aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

