
UCHWAŁA NR XXV/230/2016
 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie  wyznaczenia  obszarów zdegradowanych i  obszaru  rewitalizacji  na terenie 
miasta Starogard Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9  
października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015r. poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§1.  Wyznacza  się  na  terenie  miasta  Starogard  Gdański  cztery  następujące  obszary 
zdegradowane:
1) Obszar Kocborowo – Skarszewska o powierzchni 76,55 ha;
2) Obszar Aleja Wojska Polskiego, Kolejowa, Gdańska, Traugutta o powierzchni 80,19 ha;
3) Obszar Stare Miasto o powierzchni 180,66 ha;
4) Obszar Stado Ogierów o powierzchni 223,30 ha.

§2.  Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla 
rozwoju lokalnego,  spośród obszarów zdegradowanych wyznaczonych w §1 wyznacza  się 
obszar Stare Miasto jako obszar rewitalizacji.

§3. 1. Granice obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji wyznaczonych w §1 i §2 
wskazane są na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji
przesłanek  ich  wyznaczenia  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszej  uchwały  –  „Analiza 
wskaźnikowa  obszaru  miasta  Starogard  Gdański.  Delimitacja  obszaru  zdegradowanego. 
Wyznaczenie obszaru rewitalizacji.”

§4.  Ustanawia  się  na  rzecz  Gminy  Miejskiej  Starogard  Gdański  prawo  pierwokupu 
wszystkich  nieruchomości  położonych  na  obszarze  rewitalizacji  wyznaczonym  w  §2 
niniejszej uchwały.

§5.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                           Starogard Gdański

                                                                                           Jarosław Czyżewski



Uzasadnienie
Dążąc  do  wyprowadzenia  ze  stanu  kryzysowego  obszarów  Starogardu  Gdańskiego 
charakteryzujących  się  koncentracją  negatywnych  zjawisk  społecznych,  gospodarczych  i 
przestrzenno-funkcjonalnych, Rada Miasta Starogard Gdański przyjmuje uchwałę w sprawie 
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie naszego miasta.
Obszar zdegradowany, to zgodnie ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 
rok  2015  poz.  1777),  obszar  gminy  znajdujący  się  w  stanie  kryzysowym  z  powodu 
koncentracji  negatywnych  zjawisk  społecznych,  w  szczególności  bezrobocia,  ubóstwa, 
przestępczości,  niskiego  poziomu  edukacji  lub  kapitału  społecznego,  a  także 
niewystarczającego  poziomu  uczestnictwa  w życiu  publicznym  i  kulturalnym,  na  którym 
występują  ponadto  negatywne  zjawiska  o  charakterze  gospodarczym,  środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonalnym oraz  technicznym.  Z kolei  obszar  rewitalizacji  jest  określony 
jako obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną  
koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na  
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard 
Gdański  umożliwia,  zgodnie  z  ustawą  o  rewitalizacji,  przystąpienie  przez  Gminę  do 
sporządzenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji.
Przyjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych.


