
UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.o............. ..... 2019 r,

w prawie zmiany uchwaĘ nr XYIII-249|2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca
2016 r. w prawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w miescie

Lęborku

Na podstawie art. 18 ust. }pk,15 ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z20I8r. poz.994zzm.),art.3 ust. 1,ari..8ust lorazart.9 ust.2, art. 10ust. 1,dft.l1ust. I,3,4i6
ustawy zdnia9października 2015 r. orewitalizacji(tl.Dz.U.z20I8r.poz.1398),

uchwala się, co następuje:

1.

1) obszar zdegradowany wyznaazony uchwałą nr XVIII-249|20|6 Rady Miejskiej
w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wmieście Lęborku wyznacza się jako podobszar zdegradowany Tz-
Nowy Świat, rejon ulic Mostnika, SĘjewskiego, Kossaka, Gdańska;

2) do obszaru zdegradowanego wyznaaza się równięż podobszar T.10 - Śródmieście, rejon
ulic Sienkiewicza i Targowej oraz podobszar T.13 Osiedle Stare Zatorze, rejon ulic
Kościuszki i Bema;

3) granice wynaczonego obszaru zdegradowanego, obejmującego trzy podobszary
wskazane w ust. I oraz2, są określonew załączniku do niniejszej uchwały.

Uchyla się 2 zmienianej uchwały - ""irl; 
4gDOl6, dotyczący ustanowienia I7a rzęQz

Gminy Miasta Lębork prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości na obszarue
ręwitalizacji, w związk<v z nię ustanowieniem na obszarze rewitalizaqi Specjalnej Strefy
Rewitalizacji.
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uzasadnienie

Stan istniejący w dziedzinie, która ma być normowana.

5lipca 2016 roku Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwałę nr XYIII-249/20I6 w sprawie wyzlaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Ębórku (Dz. Utz. Woj. Pom. z 2016 r., poz.236I),
która weszła w Ęcie 20 lipca 20 1 6 roku. Wyznaczony w tej uehwale obszar zdegradowany poĘrwa się
z obszarcm rewitalizacji - oba obejmują jednostkę urbanisĘczną Tz - NovlF Świat, rejon ulic Mostnika,
SĘj ewskiego, Kossaka i Gdńskiej.

Dla wskazanego w uchwale obszaru rewitaliz aqi Tz - Lębork Nowy Świat Rada Miejska uchwałą nr )O X-
39912017 z dnia 28.06.2017 roku pr:zyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka. Obejmuje on okres
do 2025 roku ijest obecnie realizowany, głównie z wykorzystaniem dofinansowania zRPO Województwa
Pomorskiego w ramch dwóch zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych: "Odnowiony Lębork -
rewitalizacja obszaru Nowy Swiat" oraz "Ozywiony Lębork Nowy Swiat - usfugi społeczne dla mieszkańców
obszaru rewitalŁacji".

Cele i potrzeby podjęci! uchwĄ.
Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódżwa Pomorskiego analizuląc zgodnośó procedury
ptĄęcia oraz zawartość Gminnego Prógfamu Miasta Ęborka z wymogami wynikającymi z ustawy
o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1398) wskazał m.in. na niespójność uchwĄ Rady Miejskiej
u XYfr-249/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalŁacji w mieście Ęborku
z zapisami w "Studium uwarunkowań i kieruŃów zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka",
prziętęEo uchwałą ff WXIV-525/20I8 Rady Miejskiej zdaia 25 maja 2018 roku, w którym wirlnieje zapis

@unkt 3.1.4 opracowania "UwaruŃowania-synteza"), że "wedfug spożądzonego rapońu dotyczącego
obszarów zdegradowanych jako ob§zar priorletowy wskazany do objęcia kompleksową rewitalizacją wskazano
jednostkę Tz, natomiast jednostki T.10 T.13 wskazano jako obszary zdegndowane rekomendowane do objęcia
działaniami rewitalizacfinymi".

Zapis w "Studium uwarunkowń ..." odwołuje się do ustalń "Raportu doĘczącego obszańw zdegradowanych,
częśó n - szczegółowa dlagnoz.a jednostek urbanistyczrych", sporządzonego w2015 roku na podstawie
kompleksowych badań pońwnawczych wydzielonych jednostek urbanistyczrrych w Ęborku przez Biuro
U rbanistyczre z Gdańska.

Zgodnie zart,9ust.2 ustawy o rewitalizacji "obszar zdegradowany może byó podzielony na podobszary,
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym
z podobszarów występowania koncentracji zjawisk społecznych oraz gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-firnkcjonalnych lub technicnrych". Takimi podobszarami na podstawie ustaleń
wspomnianego w}Ę Raporhr są w Ęborku trzyjednostki ufbanistyczne/podobszary T.10 - Śródmieście - rejon
ulic Sienkiewicza i Targowej, T.13- osiedle Stare Zatorze - rejon ulic Kościuszki i Bema oraz Tz - Nowy Swiat
- rejon ulic Mostnika, Stryjewskiego, Kossaka i Gdańskiej. Wobec poryższego obszar zdegradowany
vłyznaczony uchwałą nr AInI-249l20I6 Rady Miejskiej w Ębbrku należy uzupełnió o wskazane w cyt.

"Raporcie dolycwy obszarów zdegradowanych" oraz uwzględnione w "Studium uwarunkowarń i kieruŃów
zagospodarowania pruestzennego miasta Ęborka" podobszary T.10 - Śródmieście i T.l3 - osiedle Stare
Z^torze.

W uchwale nr WIII-249/2016 w sprawie wynaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
w mieście Lęborku Rada Miejska ustanowiła również na postawi art. 11 ust, 5 pkt 1 ustawy o rewitalizacji
prawo pierwokupu aa rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji. Zgodnie
z ust. 6 tego artykułu prawo to traci moc, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wejście w Ącie uchwńy wymaczającej
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji nie wejdzie w życie uchwała Rady Miejskiej o u§tanowieniu na
obszarze rewita7izacji Specjalnej Strefu Rewitalizacji. We wskazanym terrninie, tj. do 19 lipca 2018 roku Strefu
takiej nie ustanowiono.

Skutki społeczne i gospodarcze.

Uzupełnienie ninigjs2ą uchwĄ obszaru zdegradowanego odwa podobszary, w których zostało stwierdzone
nagromadzenie negatywnych zjawisĘ nie powoduje konieczności miany wskazanego obszaru lewitalizacji,
którym zgodnie z ań. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji winien byó obszar obejmujący całośó lub część obszaru
zdegradowanego, cechujący się szczególaą koncentracją negatywnych zjawisk społeczrrych oraz



gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszarem takim zgodnie
z cyt. Rapońem jest zdegradowany podobszar Tz - Lębork Nowy Swiat.

Ustalenia v.ynikające z "Raporhr dotyczryego obszarów zdegra,dowanycĘ część II - szczegółowa diagnoza
jednostek urbanistycznych", będące podstawą niniejszego projektu uchwaĘ o poszerzeniu obszaru
zdegradowanego, były przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach .... zgodnie
z art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji,

Skutki finansowe związane z wejściem w Ęcie uchwaĘ oraz źródlo finan§owania.

Podjęcie uchwĄ nie rodzi skutków finansowych. Jedyne kosńy mliązane z przygotowaniem zmiany uchwĄ
nr XYIII-249I20|6 to przygotowanie nowego zńącmlka do uchwĄ - mapy w skali 1:5000 pokazującej
wszystkie podobszary obszaru zdegradowanego i obszar rewitalizacji oraz materiałów zułiązanych
z ptz.eprowadzrniem konsultacji sp ołecznych - łąrntie nie przekacmją one kwoty 1000 zł.

Prawny


