
Projekt z dnia 1.06.2017 - skierowany do konsultacji 

Uchwała Nr ………
Rady Miasta Płocka
z dnia .……………..

w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy
Rewitalizacji

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 25, art. 26, art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777 ze zm.) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)  Rada Miasta
Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z podjętą Uchwałą Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada
2016  r.  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  rewitalizacji  pod  nazwą  Płocki  Program
Rewitalizacji,  zmienioną Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia
2017  r.,  ustanawia  się  na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji,  wyznaczonym  Uchwałą  Nr
277/XV/2016 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  26  stycznia  2016 r.  w sprawie  wyznaczenia  obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 1741 z
dnia 24 lutego 2016 r.) Specjalną Strefę Rewitalizacji, dalej zwaną Strefą. 

2. W celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ustanawia się Strefę na okres 10
lat.

§ 2. Ustanawia się na rzecz Gminy Miasto Płock prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości
położonych na obszarze Strefy. 

§  3.  1.  Określa  się  szczegółowe  zasady  udzielania  dotacji  właścicielom  lub  użytkownikom
wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Strefy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

2.  Określa  się  wzór  wniosku  o  udzielenie  dotacji  na  wykonanie  robót  budowlanych  lub  prac
konserwatorskich  i  restauratorskich  przy  nieruchomościach  niewpisanych  do  rejestru  zabytków
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór sprawozdania z wykonania robót budowlanych lub prac konserwatorskich i
restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie pomocy de minimis, jej przepisy 
obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§  6.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. 


