
 

 
UCHWAŁA NR 149/305/18 

 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 15 lutego 2018 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa pomorskiego 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 
2096 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 11 oraz art. 5 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1460 ze zm.), uwzględniając zapisy rozdziału 5 pkt 8 i 9 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020, uchwala się, co następuje: 
 

 
 
        § 1. Zarząd Województwa Pomorskiego wpisuje do „Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa pomorskiego” (zwanego dalej: Wykazem programów rewitalizacji) następujące 
programy: 

 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 

 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 
 

        § 2. Wykaz programów rewitalizacji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
 
Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwana dalej: IZ RPO WP 2014-2020), 
zobowiązany jest, w świetle art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 do 
stosowania Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
(zwanych dalej: Wytyczne), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy. 

Zgodnie z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów 
rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym 
weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.  

Ocena programów rewitalizacji poprzedzająca wpis do Wykazu prowadzona jest na podstawie 
Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego przyjętego 
Uchwałą nr  1281/195/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia  9 grudnia 2016 roku.  

W dniach 9 i 24 stycznia 2018 roku Zespół ds. rewitalizacji dokonał oceny kolejnych programów 
rewitalizacji i rekomendował wpisanie do Wykazu programów rewitalizacji następujących programów: 

 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 

 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 

 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej Uchwały jest zasadne. 

 

 


