
UCHWAŁA Nr 224/2016 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 7 września 2016 roku       
 

w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Nasielsk” w zakresie zgodności programu ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 

2015-2030. 
 

  Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2015r. poz.1777), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. 

U z 2016 r. poz. 814), oraz Uchwały Nr XIV/89/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Rady Powiatu 

Nowodworskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-

2030, 
 

Uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk” 

w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

przewodnicząca Zarządu      

/-/ Magdalena Biernacka 
 

członek Zarządu             

/-/ Radosław Kasiak 
 

członek Zarządu             

/-/ Anna Maliszewska 
 

członek Zarządu             

/-/ Dariusz Tabęcki 



Uzasadnienie 

 

Na  podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz.1777), Burmistrz Nasielska wystąpił do Starosty 

Powiatu Nowodworskiego oraz Zarządu Powiatu Nowodworskiego z prośbą o 

zaopiniowaniu projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk” w 

zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Zgodnie z 

przywołanym wyżej aktem prawnym opiniowanie programu rewitalizacji leży w gestii 

zarządu powiatu. 

 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego, mając na uwadze, iż Gminny Program 

Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk m.in.:  

-  zwraca uwagę na problemy społeczne występujące w Gminie Nasielsk, 

-  może być jednym z działań  zmniejszających bezrobocie i aktywizujących 

lokalny rynek pracy, 

-  dąży do zapewnienia wsparcia osób niepełnosprawnych, 

-  sprzyja rozwojowi  bazy turystyczno-rekreacyjnej, infrastruktury 

technicznej związanej z opieką społeczną i służbą zdrowia oraz innymi 

obiektami użyteczności publicznej, 

-  daje szansę stworzenia przyjaznej dla mieszkańców Gminy przestrzeni   

miejskiej z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych, 

-  po jego wdrożeniu zmniejszy dysproporcje w rozwoju różnych części  

Powiatu, 

-  w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców,  

stwierdza, że jest on zgodny ze Strategią Powiatu Nowodworskiego. 
 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego pozytywnie opiniuje Gminny Program 
Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk w zakresie zgodności programu ze Strategią Rozwoju 
Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030. 

 
Kierownik Wydziału 
Architektury i Budownictwa 
/-/ Hanna Michalak 


