
Projekt 
 
z dnia  1 marca 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Uchwała ma na celu rozpoczęcie procesu sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Hrubieszów.

W związku z przeprowadzoną diagnozą delimitacyjną wyznaczono nowy obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji w oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 485 ). Kolejnym krokiem w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji (dwa pod
obszary: Śródmieście i Podgórze charakteryzujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych, a także występowaniem negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych oraz technicznych) jest przystąpienie do sporządzenia dla niego Gminnego Programu
Rewitalizacji (GPR).

Procedura opracowania GPR jest wieloetapowa i zakłada działania partycypacyjne, umożliwiające
mieszkańcom, lokalnym instytucjom, środowiskom społecznym i gospodarczym włączenie się na etapie
przygotowania dokumentu oraz na etapie konsultacji projektu GPR.

Gminny Program Rewitalizacji pozwoli na realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych na
obszarze miasta Hrubieszów, umożliwia także pozyskanie środków zewnętrznych, m.in. środków Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządził (a): PRZEMYSŁAW PODSKARBI
Naczelnik Wydziału Inwestycji i
Rozwoju

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

MARTA SZOPA
Wydział Nieruchomości i
Planowania Przestrzennego

IZABELA CZAJKOWSKA
Za-c Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego i Spraw
Obywatelskich

JOLANTA LASKOWSKA
Za-a Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Hrubieszowie

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy
projekt aktu związany jest z
koniecznością wydatkowania środków z
budżetu):

nie dotyczy nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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