
  

UCHWAŁA NR XXV.144.2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju  

Gminy Jeleniewo do 2030 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,  poz. 1579 i poz. 1948, oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Gminy 

Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. W Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 stanowiącej załącznik do uchwały Nr 

XIV.79.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W Strategii po rozdziale „Analiza uwarunkowań rozwojowych Gminy Jeleniewo” dodaje się 

rozdział w brzmieniu: 

„Rewitalizacja Gminy Jeleniewo: 

Obszarem zdegradowanym jest obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Obszar zdegradowany można wyznaczyć w 

przypadku występowania w nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:  

- gospodarczych (w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw) lub środowiskowych (w szczególności w zakresie przekroczenia 

standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, 

ludzi bądź stanu środowiska) lub przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych) lub 

technicznych (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 

tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska). 

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną 

koncentracją wskazanych powyżej negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.  

Na terenie Gminy Jeleniewo znajdują się obszary zdegradowane wymagające poddania 

zabiegom rewitalizacyjnym. Wstępna analiza wskazanych kryteriów pozwoliła na wskazanie obszaru 

rewitalizacji uwzględniającego miejscowość Jeleniewo”. 

 

2. Na stronie 65 w części Strategii pn. „Cele Strategiczne” w Cel strategiczny 2. Rozbudowa 

instrumentów polityki i infrastruktury społecznej Gminy dla poprawy jakości życia, integracji 

oraz wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców dodaje się cel 

szczegółowy „14. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”. 

3. Na stronie 71 w części Strategii w Cel strategiczny 2. Rozbudowa instrumentów polityki i 

infrastruktury społecznej Gminy dla poprawy jakości życia, integracji oraz wszechstronnego 

rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców. Podprogramy, dodaje się „ • Podprogram 

rewitalizacji społeczno-ekonomicznej”. 

4. Na stronie 74 Strategii z Podprogramu rozwoju kapitału społecznego wykreśla się punkt 90. 

Rewitalizacja Parku w Jeleniewie oraz punkt 91. Budowa boiska gminnego. 



  

5. Na stronie 74 Strategii dodaje się: 

„Podprogram rewitalizacji społeczno-ekonomicznej 

Podprogram stanowi odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, 

techniczną i środowiskową niektórych obszarów o istotnym znaczeniu dla rozwoju Gminy 

Jeleniewo. Jest on rozumiany jako proces przemian służących wyprowadzeniu obszarów ze 

stanu kryzysowego i zakłada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz 

wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym we 

współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania służące wspieraniu procesów 

rewitalizacji, prowadzone będą w sposób zaplanowany, skoordynowany, komplementarny 

oraz zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie. W ramach niniejszego Podprogramu 

zidentyfikowano następujące kluczowe: 

90. Rewitalizacja parku gminnego w Jeleniewie na działkach nr geod. 45 i 44 – obręb 

Jeleniewo 

91. Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu 

gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie – na działkach nr geod. 56/3, 

55/1, 56/1, 57/2, 59, 47, 58, 60, 61 oraz częściowo 283 – obręb Jeleniewo.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 


