
UCHWALA NR XU' ^^/^^ 

RADY GMBVY PACANOW 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyst^pienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Pacanow na lata 2016 - 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwi^zku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Gminy Pacanow uchwala, co nast?puje: 

§ 1 . 

Przyst^puje si? do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanow na 
lata 2016-2025. 

§2 . 

Podstawowym celem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanow na 
lata 2016-2025 jest wskazanie i wprowadzenie do ww. dokumentu nowych dzialan i 
projektow maj^cych na celu rozwiqzanie zidentyfikowanych problemow i zjawisk 
kryzysowych shiz^cych rewitalizacji na terenie Gminy Pacanow. 

§ 3 . 

Nowy projekt shiz^cy rewitalizacji w miejscowosci Chrzanow, gm. Pacanow jest 
okreslony w zal^czniku nr. 1 do niniejszej uchwaiy. 

§4. 

Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§ 5 . 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Jnn Nowicki 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 

poz. 1777), rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarow 

zdegradowanych, prowadzony w sposob kompleksowy poprzez zintegrowane dzialania 

narzecz spolecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone 

przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Celem priorytetowym rewitalizacji Gminy jest poprawa zycia mieszkancow, a takze 

eliminowanie zjawisk zwi^zanych z degradacj^ w sferze spolecznej, gospodarczej, 

przestrzenno - funkcjonalnej, technicznej i srodowiskowej. 

Zasadnym jest wi?c zaktualizowanie GPR w zwi^zku z pojawieniem si? nowego projektu, 

ktory przyczyni si? do zidentyfikowanych problemow i zjawisk kryzysowych sluz^cych 

rewitalizacji na terenie Gminy Pacanow. Celem przedsi?wzi?cia jest zmniejszenie bezrobocia, 

w tym aktywizacja gospodarcza mieszkancow gminy oraz zagospodarowanie terenow po 

bylym Panstwowym Gospodarstwie Rolnym w Chrzanowie. 



Zalqcznik^Jt-L > 
do Uchwaiy Rady Gminy Pacanow ̂ x?^jrji/^ 'r 

zdnia 22.06.2017r 

|Numer przedsî wzî cia 

jrzedsi^wzi^cia 

„Rewitalizacja obiektow poprzemystowych j^Agro-Flornas" Krzysztof Cepil 
bylego Kotka Rolniczego O/Chrzanow"" Chrzanow 35- 28-133 Pacanow 

bezposrednie 
Powiqzania 
posrednie ^MtUKk 

Lokalizacja 

:edsiewzi§cia 

^ ^ n y realizacji 

IM^wny problem 
postawiony w 
koncepcji 

iBEzedsi^wzi^cia 

1 

1 4412174 zt 2017-2019 

Wysoka liczba osob pozostaĵ ca bez pracy na podobszarze rewitalizacji Chrzanow 

MHH| | Celem przedsi^wzi^cia jest zmniejszenie bezrobocia, w tym aktywizacja gospodarcza 
^1 przedsi^wzifcW'^'^ mieszkancow Gminy oraz zagospodarowanie terenow po bylym Kolku Rolniczym 

\a 
^przedsi^wzifcia 

Odzial w Chrzanowie. 
Koncepcja projektu przewiduje budow? hali produkcyjnej o pow. 450 m2, budow^ 
parkingu i ogrodzenia oraz wyposazenie obiektu w nowoczesne maszyny i urz^dzenia 
do produkcji nasion. 

ddzialywanie przedsi^wzi^cia \ 

Sfera spoleczna Sfera 
gospodarcza Sfera techniczna 

Sfera 
przestrzeimo-
fimkcjonalna 

X 

Sfera srodowiskowa 

PRZEWC/DNigZACY 

Jan Kowicki 


