
UCHW ALA NR :XXVI/392/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 23 marca 2020 r. 

zmieniaj~tca ucbwal~ nr XXXVIII/487 /17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyj~cia ,Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzi:ldzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, z p6in. zm.) oraz art. 14 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1398, z p6zn. zm.) uchwala sift, co nastctpuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie 
przyjctcia ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" z p6zn. zm., w zal'!czniku nr 4 do zalqcznika 
do uchwaly- ,Lista przedsi((WZi((c uzupelniaj'!cych" wprowadza si(( nast~puj'!ce zmiany: 

1) w I. ,Liscie nowych przedsi((WZi((c wspierajqcych uruchomienie mechanizm6w rozwojowych 
i uzupelniajl!cych podstawowe przedsictwzifYcia rewitalizacyjne", w liczbie porzEtdkowej 11, zapis 
w kolumnie Wnioskodawca!Lider otrzymuje brzmienie: 

,Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM Tadeusz Bieniek"; 

2) w I. ,Liscie nowych przedsi((wzi((c wspieraj'!cych uruchomienie mechanizm6w rozwojowych 
i uzupelniaj'!cych podstawowe przedsittwzittcia rewitalizacyjne", w liczbie porzl!dkowej 12, zapis 
w kolumnie Wnioskodawca/Lider otrzymuje brzmienie: 

,Centrala Obrotu Towarami Masowymi DA W-BYTOM Tadeusz Bieniek"; 

3) w I. ,Liscie nowych przedsi((WZil(c wspieraj'!cych uruchomienie mechanizm6w rozwojowych 
i uzupelniaj'!cych podstawowe przedsil(wzicrcia rewitalizacyjne" w liczbie porz<!dkowej 13, zapis 
w kolumnie Wnioskodawca/Lider otrzymuje brzmienie: 

,Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM Tadeusz Bieniek". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si(( Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Z)'cie z dniem podjl(cia. 
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UZASADNIENIE 

,Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+" zostal zmieniony uchwal'l nr XVIl/223119 Rady Miejskiej 
w Bytomiu z dnia 23 wrzesnia 2019 r. Proces aktualizacji polegal na dodaniu do dokumentu- w nawi<!Zliniu 
do zapis6w rozdzialu 3.3 Przedsittwzittcia rewitalizacyjne, podrozdzialu 3.3.2 Charakterystyka pozostalych 
przedsittwzittc rewitalizacyjnych - zall!Cznika nr 4 w postaci listy przedsittwzittc uzupelniaj14:cych podstawow14: 
interwencjtt projektow14: okreslon14: w zal14:czniku nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Zmiana tresci zal14:cznika nr 4 do zal14:cznika do uchwaly nr XXX:VIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 27 lutego 2017 r. - ,Lista przedsittwzittc uzupelniaj14:cych" wynika z koniecznosci wprowadzenia 
poprawnego zapisu formy prawnej Wnioskodawcy dla projekt6w o nr: 11, 12 i 13- Centrala Obrotu Towarami 
Masowymi DAW-BYTOM Tadeusz Bieniek, kt6ra zgodna httdzie z zapisem w zal14:cZniku nr 4 
do Szczeg6lowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa S114:8kiego 
na lata 2014-2020- ,Wykaz projekt6w zidentyft.kowanych w ramach trybu pozakonkursowego". 

Sp6jnosc zapis6w Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Szczeg6lowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Sl::}skiego na lata 2014-2020, stanowi wym6g Instytucji 
Zllm!dzaj~cej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew6dztwa Sl14:8kiego na lata 2014-2020 oraz jest 
warunkiem niezbttdnym do uzyskania dofmansowania dla projekt6w zidentyft.kowanych w trybie 
pozakonkursowym. Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji przedloiona Komitetowi Rewitalizacji 
Bytomia zostala przez niego pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r. 
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