
 
 

Uchwała Nr XLIX/437/2009 
Rady Miasta Starogard Gdański 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 
 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/242/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w 
sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

 
 

§1 
W uchwale Nr XXVIII/242/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w załączniku do tej 
uchwały ulega zmianie treść Wstępu oraz rozdziałów 10, 11, 12 przyjmując 
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 

§2 
Przyjmuje się tekst jednolity „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013” stanowiący załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta  
Starogard Gdański 

 
 

Piotr Cychnerski 
 
 



Uzasadnienie 
Uchwałą Nr XLIII/420/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku, Rada Miejska Starogardu 

Gdańskiego uchwaliła przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
miasta Starogard Gdański na lata 2006-2013. 

W celu dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (cyt. dalej LPR), do 
przepisów dotyczących uzyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich zawartych w 
Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych miasta Starogard Gdański, uchwałą nr 
XXVIII/242/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. LPR został zaktualizowany. 

Konieczność ponownej aktualizacji wynikła z wejścia w życie w dniu 15 listopada 
2008 roku ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

Ponadto decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (pismo z dnia 
6 stycznia 2009 r.) wprowadzono obowiązek dołączenia do dokumentacji składanej w ramach 
wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich, oprócz programu rewitalizacji, także 
dokumentów potwierdzających przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko lub dokumentów wskazujących na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny. 

Aby dostosować LPR do wymagań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Gdańsku ujęto w nim jedynie te zapisy, które bezpośrednio wiążą się z zagadnieniem 
rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich. 

Lokalny Program Rewitalizacji przeszedł procedurę strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, to jest uzyskał uzgodnienia i opinie wymagane ustawą z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz w 
okresie od 07.11.2009r. do 27.11.2009r. został udostępniony do publicznego wglądu. 

 


