
 
UCHWAŁA NR XLVI/568/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie przyst ąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewi talizacji 
Miasta Kalisza.  

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1875) oraz art. 23 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:  
 

§ 1 
 

Przystępuje się do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza 
przyjętego uchwałą nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, opracowanego dla obszaru 
rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
21 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Miasta Kalisza. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

         /…/ 
 Andrzej Plichta 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLVI/568/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie przyst ąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewi talizacji 
Miasta Kalisza.  

 
 
 

Miasto przystępuje do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w celu 
uzupełnienia bądź skorygowania opisów przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykazanych w 
Programie. Opracowanie to jest niezbędne ze względu na planowane ubieganie się przez 
Miasto i innych interesariuszy o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji ze źródeł 
zewnętrznych. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z przeprowadzonych przez Miasto 
działań w zakresie przygotowania zadań rewitalizacyjnych, podjętych po przyjęciu Programu. 
Potrzebę wprowadzenia zmian do Programu zgłosił także jeden z interesariuszy 
zewnętrznych, którego zadania zostały w nim ujęte. 

Ponieważ ustawa o rewitalizacji wymaga dla wprowadzania zmian do Programu w zakresie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych zachowania trybu, w jakim został on uchwalony stąd 
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 
          Prezydent 
      Miasta Kalisza 
              /…/ 

Grzegorz Sapiński 


