
 

UCHWAŁA NR ……………………………. 

RADY MIEJSKIEJ W KOCKU  

z dnia .. ………………. 2022r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), Rada Miejska w Kocku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030, w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 



 

UZASADNIENIE 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie 

przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, 

techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Głównym celem rewitalizacji jest przeprowadzenie działań w kierunku rozwoju:  

• społecznego – m.in. poprzez zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, 

stymulowanie aktywności i wyciąganie z bierności środowisk lokalnych oraz poprawę 

jakości życia i wyjścia z ubóstwa; 

• kulturowego – m.in. poprzez aktywizację i działania wspierające rozwój kultury na 

rzecz rozwoju społeczności lokalnej; 

• gospodarczego – np. tworzenie stref aktywności gospodarczej oraz inicjowanie 

rozwoju społeczno-gospodarczego; 

• infrastrukturalnego – np. poprzez modernizację zabudowy i przestrzeni publicznej, 

zmianę dotychczasowych funkcji obiektów; 

• środowiskowego – poprzez przedsięwzięcia prowadzące do poprawy stanu środowiska 

naturalnego i zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Działania podejmowane w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji przyczynią się do 

zniwelowania problemów społecznych oraz poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Proces opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji przeprowadzony został zgodnie z zasadami partycypacji społecznej, 

polegającej na konsultacjach społecznych i włączaniu różnych środowisk zainteresowanych 

opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 

2023-2030 daje możliwość Gminie Kock oraz innym podmiotom aplikowania o środki 

zewnętrzne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych 

obszarach zdegradowanych. 


