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Poz. 8009
UCHWAŁA NR 149/XXIII/16
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec.
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), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1 - 4 oraz Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1777) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji wyznacza się na terenie Gminy Szydłowiec obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji.
§ 2. Obszary o których mowa w § 1 stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów
starzenia się ludności, niewystarczającej samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw
domowych, a także występowania zjawisk o charakterze gospodarczym lub przestrzenno - funkcjonalnym.
§ 3. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla Gminy
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Szydłowiec wyznacza się w granicach

§ 4. Mając na uwadze obowiązujące wytyczne w zakresie rewitalizacji do obszaru zdegradowanego
włączono jednostki przestrzenne wydzielone na terenie Miasta Szydłowca: Stare Miasto z przyległymi ulicami,
Osiedle Wschód.
§ 5. Granice obszaru rewitalizacji pokrywają się z granicami obszaru zdegradowanego. Mając na uwadze
obowiązujące wytyczne w zakresie rewitalizacji do obszaru rewitalizacji włączono jednostki przestrzenne
wydzielone na terenie Miasta Szydłowca: Stare Miasto z przyległymi ulicami, Osiedle Wschód.
§ 6. Kierując się zasadą, że obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20% powierzchni Gminy
Szydłowiec i dotyczyć nie więcej 30 % ludności, stwierdza się, że wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje
1 % powierzchni całkowitej Gminy Szydłowiec i 28 % jej mieszkańców. Spełnia więc wymagane kryteria.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk
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