RAPORT
z konsultacji spo}ecznych dotyczqcych
projektu uchwa}y Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie
ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji
na podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek, nr I 0 Sr6dmiescie i nr I 2 - Rozbark

Bytom, luty 20 I 8 r.

Fundu$Ze
Europejskie
Po moe T~chn lc;zna

Rzeczpospolita
Potska

I

........

'

IYf<* '
NO'!I'4 ..

......

~

Unla Europejska
Fundusz Sp6j no~cl

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 9 paidziernika 20 IS r. o rewitalizacji (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1777 z p6in. zm.) przeprowadzone zostafy konsultacje spofeczne projektu
uchwafy Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej
Strefy Rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek, nr I 0 - Sr6dmiescie i nr 12 Rozbark.
Konsultacje spofeczne odbyfy si~ w terminie od I I grudnia 2017 r. do 26 stycznia
2018 r. i miafy na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 1 uwag i propozycji zmian
zapis6w do projektu ww. uchwafy oraz opinii na temat wyznaczonego obszaru Strefy.
Powiadomienie o planowanych konsultacjach spofecznych projektu uchwafy
Rady Miejskiej w Bytomiu oraz formach, w jakich konsultacje b~da, prowadzone,
zamieszczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji 7 dni przed rozpocz~ciem
konsultacji, tj. 4 grudnia 2017 r.
Informacja ukazafa si~ w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miejskiego w Bytomiu, na
platformie konsultacji spofecznych Miasta Bytomia www.konsultacje.bytom .pl oraz zostafa
zamieszczona na tablicach ogfoszen Urz~du Miejskiego w Bytomiu zlokalizowanych przy
ul. Parkowej 2 oraz Rynku 26/5 w celu zapewnienia udziafu w konsultacjach mo.iliwie
szerokiego grona interesariuszy.
Ogfoszenie w sprawie rozpocz~cia konsultacji spofecznych byfo zamieszczone od I I
grudnia 2017 r.:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miejskiego w Bytomiu pod adresem
http://bip.um.bytom.pl,
b) na platformie konsultacji Urz~du Miejskiego w Bytomiu pod adresem
www.konsultacje.bytom.pl ,
c) na stronie internetowej Urz~du Miejskiego w Bytomiu pod adresem
http://www.bytom.pl/,
d) na stronie internetowej poswi~conej rewitalizacji pod adresem
http:// bytomodnowa.pl/ dokumenty- do-pobrania,
e) w spos6b zwyczajowo przyj~ty - na tablicach ogfoszen Urz~du Miejskiego w Bytomiu,
ul. Parkowa 2 i dodatkowo na tablicy ogfoszen Biura Organizacji Pozarza,dowych
Urz~du Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/5.
W celu dotarcia do jak najwi~kszej liczby odbiorc6w prowadzone konsultacje
spofeczne byty promowane poprzez informacje opublikowane:

1

Ustawa o rewitalizacji okresla otwarty katalog interesariuszy, wskazujqc, i:e sq nimi w szczeg6lnosci:
1) mieszkar'icy obszaru rewitalizacji oraz wtasciciele, ui:ytkownicy wieczysci nieruchomosci i podmioty zarzqdzajqce
nieruchomosciami znajdujqcymi si~ na tym obszarze, w tym sp6tdzielnie mieszkaniowe, wsp6lnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa spotecznego,
2)
mieszkar'icy gminy inni nii: wymienieni w pkt. I ,
3)
podmioty prowadzctce lub zamierzajqce prowadzic na obszarze gminy dziatalnosc gospodarczq,
4)
podmioty prowadzqce lub zamierzajqce prowadzic na obszarze gminy dziatalnosc spotecznq, w tym organizacje
pozarzqdowe i grupy nieformalne,
5)
jednostki samorzqdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
6)
organy wtadzy publicznej,
7)
podmioty, inne nii: wymienione w pkt. 6, realizujqce na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Par'istwa.
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=> w internetowym serwisie

Urz~du

Miejskiego we Bytomiu pod adresem:

- Ruszyfy konsultacje spofeczne dotyczqce Uchwafy o ustanowieniu Specjalnej Strefy
Rewitalizacji
http://www.bytom.pl / ruszyly-konsultacje-spoleczne-dotyczace-uchwaly-oustanowieniu-specjalnej-strefy-rewitalizacji publikacja I I grudnia 2017 r.
- Jaka b~dzie Specjalna Strefa Rewitalizacji?
http://www.bytom.pl / jaka-bedzie-specjalna-strefa-rewitalizacji publikacja 16 stycznia
2018 r.
- Rozmowy o Strefie
http: //www.bytom.pl/rozmowy-o-strefie publikacja 22 stycznia 2018 r.

=> na profilu BYTOModNOWA:
- Ruszyfy konsultacje spofeczne dotyczqce Uchwafy o ustanowieniu Specjalnej Strefy
Rewitalizacji
http: //www.bytomodnowa.pl / index.php?mact=News.cntntO I ,detail,O&cntntO I articleid=
271 &cntntO I returnid= 16 publikacja II grudnia 2017 r.
- Projekt uchwafy od I I grudnia przedmiotem konsultacj i
http: //www.bytomodnowa.pl/index.php?mact=News.cntntO I ,detail,O&cntntO I articleid=
266&cntnt0 I returnid= 16 publikacja 4 grudnia 2017 r.
-

jaka b~dzie Specjalna Strefa Rewitalizacji?

http: //www.bytomodnowa.pl/index.php?mact=News.cntntO I ,detail.O&cntntO I articleid=
281 &cntntO I returnid= 17 publikacja 16 stycznia 2018 r.
- Rozmowy o Strefie
http://www.bytomodnowa.pl / index.php?mact=News.cntntO I .detaii.O&cntntO I articleid=
284&cntnt0 I returnid= 17 publikacja 22 stycznia 2018 r.

=> na portalu spofecznosciowym Facebook (https://www.facebook.com / Bytom-ODnowa891979930863821 / ) - publikacje w dniach 4 grudnia 2017 r. do 16 stycznia 2018 r.
m.in.:
- SPECJALNA STREFA REWITALIZACjl w Bytomiu juz niedfugo!
https: //www.facebook.com/ permalink.php?story fbid = 162593493080 1647&id=891979
930863821
- Trwajq konsultacje spofeczne dotyczqce Uchwafy o ustanowieniu Specjalnej Strefy
Rewita Iiza cj i
https://www.facebook.com / permalink.php?story fbid = 1633560920039048&id=891979
930863821 .

=> w gazecie rewitalizacyjnej - nr 7, grudzien 20 I 7 r.
http://bytomodnowa.pl/uploads/ images/ bon numer 07 ost.pdf
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Dodatkowo drogq elektronicznq wystane
konsultacji spofecznych do Koordynatora
Rewitalizacji Bytomia, Dorainej Komisji do
Przewodniczqcego Rady Miejskiej, Zast~pcy

zostafo pismo z informacjq o prowadzeniu
ds. wdrazania GPR. Bytom 2020 +, Komitetu
spraw rewitalizacji Rady Miejskiej w Bytomiu,
Prezydenta Miasta (pion A).

Konsultacje przeprowadzone byty w ponizszych formach :
I. otwartego spotkania z udziafem interesariuszy rewitalizacji w dniu 14 grudnia 2017 r.
o godz. 16.00-18.00 w Punkcie lnformacyjnym dla interesariuszy rewitalizacji
dziafajqcym w Teatrze Rozbark przy ul. Kilara 29,
2. warsztatu z udziafem interesariuszy rewitalizacji , kt6ry odbyt si~ 18 stycznia 2018 r.
w Biurze Organizacji Pozarzqdowych Urz~du Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/5,
umozliwiajqcego om6wienie projektu uchwafy oraz sktadanie uwag lub propozycji
ustnych do protokotu, a takZe sktadanie wypdnionych formularzy konsultacyjnych
w wersji papierowej,
3. zbierania uwag interesariuszy w postaci dokumentu papierowego lub przekazanych
ustnie w trakcie odbywajqcych si~ co miesiqc w poszczeg6lnych podobszarach
rewitalizacji dyzur6w pracownik6w Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich Urz~du
Miejskiego w Bytomiu, i tak dla:
I) podobszaru nr 8 Bobrek w dniach II grudnia 2017 r. i 8 stycznia 2018 r.
w godz. 14.00-16.00 w Dziennym Domu Pomocy nr 3 przy ul. Pasteura 4;
2) podobszar6w nr II Sr6dmiescie Zach6d i nr 13 Sr6dmiescie P6fnoc w dniu
23 stycznia 2018 r. w godz. 16.00-1 7.00 w Biurze Organizacji Pozarzqdowych
Urz~du Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/ 5 (IV pi~tro) ;
3) podobszar6w nr 10 Sr6dmiescie i nr 12 Rozbark w dniu 8 stycznia 2018 r.
w godz. 16.00-17.00 w Biurze Organizacji Pozarzqdowych Urz~du Miejskiego
w Bytomiu przy Rynku 26/ 5 (IV pi~tro) ;
4. zbierania uwag ustnych,

5. zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za
pomocq poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
dost~pnego w Biuletynie lnformacji Publicznej Urz~du Miejskiego w Bytomiu, na
platformie konsultacji Urz~du Miejskiego w Bytomiu, na stronie internetowej
posw1~conej
rewitalizacji pod adresem http: // bytomodnowa.pl / dokumenty-dopobrania oraz podczas warsztatu , o kt6rym mowa w pkt. I .
Formularz konsultacyjny i tresc uchwaty Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustanowienia
na terenie Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji w podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek,
nr 10- Sr6dmiescie i nr 12- Rozbark byty dost~pne od II grudnia 2017 r.:
a) w Biuletynie lnformacji Publicznej Urz~du Miejskiego w Bytomiu pod adresem
http://bip.um.bytom.pl,
b) na platformie konsultacji Urz~du Miejskiego w Bytomiu pod adresem
www.konsultacje.bytom.pl,
c) na stronie internetowej poswi~conej rewitalizacji pod adresem
http: //bytomodnowa.pl/dokumenty-do-pobrania,
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d) w Biurze Rewitalizacji i Funduszy Europejskich Urz~du Miejskiego w Bytomiu
w godzinach pracy Biura, tj. w poniedziatek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do
piqtku w godz. od 7.30 do I 5.00.
Dodatkowo mozna byto je otrzymac podczas otwartego spotkania, warsztatu i dyzur6w
pracownik6w Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich Urz~du Miejskiego w Bytomiu,
o kt6rych mowa w pkt. 1-3 na str. 4.
Przedmiotem niniejszego raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji
z przebiegu konsultacji spotecznych projektu uchwaty w sprawie ustanowienia na terenie
Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji w podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek, nr 10 Sr6dmiescie i nr 12 - Rozbark oraz zaprezentowanie uwag, kt6re wpfyn~ty od mieszkaric6w.
Jedna. z form konsultacji spotecznych niniejszego projektu uchwaty Rady Miejskiej
byfo otwarte spotkanie prowadzone przez Fundacj~ Klub KONTRA, kt6re odbyfo si~ dnia
14 grudnia 2017 r. w Punkcie Informacyjnym dziataja.cym w Teatrze Rozbark.
W zorganizowanym spotkaniu konsultacyjnym nie wzia.t udziaf zaden interesariusz
rewitalizacji.
Odbyl si~ r6wniez warsztat, kt6rego celem byfo zapoznanie interesariuszy
rewitalizacji z konsultowanym aktem prawnym, w tym om6wienie propozycji jego
funkcjonowania oraz poznanie opinii i zebranie uwag ustnych do projektu tego dokumentu.
W warsztacie udziat wzi~li interesariusze rewitalizacji oraz pracownicy Biura Rewitalizacji
i Funduszy Europejskich Urz~du Miejskiego w Bytomiu. ta,cznie w spotkaniu uczestniczyfo
II os6b.
Podczas warsztatu Izabela Domogafa Kierownik Biura Rewitalizacji i Funduszy
Europejskich Urz~du Miejskiego w Bytomiu przekazata zebranym w formie prezentacji
podstawowe informacje zawarte w ustawie o rewitalizacji dotycza.ce ustanowienia Specjalnej
Strefy Rewitalizacji, kt6ra. ustanawia si~ przede wszystkim w celu zapewnienia sprawnej
realizacji przedsi~wzi~c rewitalizacyjnych i zaprezentowafa tresc uchwaty b~da.cej
przedmiotem konsultacji spofecznych.
W trakcie warsztatu odbyla si~ dyskusja dot. projektu ww. uchwafy, a interesariusze
rewitalizacji wyrazali swoje opinie oraz zadawali dodatkowe pytania na temat
prowadzonego w miescie procesu rewitalizacji. Kierownik Biura Rewitalizacji i Funduszy
Europejskich
Urz~du Miejskiego w Bytomiu udzielita uczestnikom warsztatu szeregu
wyjasnieri dotycza.cych zapis6w projektu uchwaty i zaplanowanych do realizacji projekt6w
rewitalizacyjnych w miescie.
Podczas warsztatu nie zfozono zadnego formularza konsultacyjnego oraz nie
zgfoszono ustnie ani jednej uwagi do projektu uchwafy w sprawie ustanowienia na terenie
Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
lnformacja podsumowuja.ca przeprowadzony warsztat znajduje si~ w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz~du Miejskiego w Bytomiu oraz na platformie konsultacji spofecznych Miasta
Bytomia pod adresami:
- http: // bip.um.bytom.pl/bip/ dokumenty/ podglad / mini?kod=potfy2ile2.ebm7hhile I ,
- http: //www.konsultacje.bytom.pl / konsultacja / 199/ konsultacje-specjalna - strefarewiralizacji.
5
Fundusze
Europejskie

Rzeczpospotita
Polska

Unia Europejska
Fundusz

Sp6j no ~ci

W czasie odbywaja,cych si~ konsultacji spotecznych projektu uchwaty pracownicy
Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich Urz~du Miejskiego w Bytomiu prowadzili dyzury
w podobszarach rewitalizacji nr 8 Bobrek, nr I I Sr6dmiescie Zach6d, nr I 3 Sr6dmiescie
P6fnoc, nr I 0 Sr6dmiescie oraz nr 12 Rozbark, podczas kt6rych mieszkaricy mogli przekazac
uwagi ustnie lub pisemnie na formularzy konsultacyjnym . W wyznaczonych terminach
dyzur6w pracownik6w zaden interesariusz rewitalizacji nie zgfosH uwag do ww. projektu
uchwaty.
Inna, forma, konsultacji spofecznych byfo zbieranie uwag ustnych do projektu
uchwaty Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej
Strefy Rewitalizacji w podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek, nr I 0 - Sr6dmiescie i nr I 2 Rozbark. W terminie od I I grudnia 20 I 7 r. do 26 stycznia 20 I 8 r. nie zostafa zgfoszona
zadna uwaga ustna.
Kolejna, forma, przeprowadzanych konsultacji spofecznych byfo zbieranie uwag lub
propozycji zmian zapis6w w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomoca, poczty
elektronicznej przy wykorzystaniu formularza konsultacyjnego.
W terminie od I I grudnia 20I 7 r. do 26 stycznia 20I 8 r. zfozono 6 formularzy
konsultacyjnych. Zestawienie uwag i propozycji zapis6w do projektu uchwafy Rady Miejskiej
w Bytomiu w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji
w podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek, nr I 0 - Sr6dmiescie i nr I 2 - Rozbark
przedstawia ponizsza tabela.
Cz~

Lp.

dokumentu,
do kt6rego
odnosl sl~
uwaga
numer
strony/
paragraf/

Tre~~

uwagl/propozycja zmlany

Uzasadnlenle
uwagl/propozycjl zmlany

Odnleslenle do zgloszonej
uwagl

us~p/punkt

Zgbszajctcy uwag~
§ 1.1

Adam szczygrowski
Wtqczenie do Specjalnej Strefy
Rewitalizacji podobszaru nr 13
- Sr6dmiescie P61noc

I.

Logicznym jest, zeby
Specjalna Strefa
Rewitalizacji obj~a cate
Sr6dmiescie. Podobszar
Sr6dmiescie P61noc
obecnie wyglqda
najgorzej, w zwiqzku z
tym wyeliminowanie na
tym terenie
zdegradowanych
jednostek
urbanistycznych nie
pociqgnie wielkich
koszt6w. Natomiast
rozgraniczenie na I 0 lat
teren6w scistego
Sr6dmiescia w aspekcie

Uwaga uwzgl~niona.
Do Specjalnej Strefy
Rewitalizacji wtqczono
podobszar nr 13 Sr6dmiescie P61noc.
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Cz~

Lp.

dokumentu,
do kt6rego
odnosl sf~
uwaga
numer
strony/
paragraf/

Trdc! uwagl/propozycja zmlany

Uzasadnlenle
uwagl/propozycjl zmlany

Odnleslenle do zgloszonej
uwagl

us~p/punkt

dziatan rewitalizacyjnych
spowoduje powstanie
widocznych r6znic na
niekorzy5e cz~sci
Sr6dmiescia - w tym
wypadku Sr6dmiescia
P6tnoc. Niemniej wazna
jest tez kwestia
uregulowania spraw
wtasnosciowych
nieruchomosci, kt6re
daje ustanowienie
Specjalnej Strefy
Rewitalizacji

Zglaszajctcy uwag~
Preambuta

2.

§2

3.

Jacek Panas
Zamiast ... art. 25, art. 26 i
art. 35 ustawy z dnia 9
patdziernika ....
wpisae: ..... Rozdz. 5 ustawy
z dnia 9 patdziernika

Prezydent otrzymuje
wszystkie narz~dzia
przewidziane
w przepisach
potrzebnych do
realizacji GPR

Po stowach : ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce
nieruchomosciami
wstawie uzupetnienie:( tekst
jedn. Oz. U. z 2016 r.,
poz.2147 z p6tn. zm . )

W ustawie
z 21 .08. 1997 brak jest
pkt 4b

Tadeusz Gapinski

Zglaszajctcy uwag~

4.

Uchwata
Rady
Miejskiej
Miasta
Bytomia
Projekt

Fundusze
Europej skie

Uwagi nie uwzgl~niono.
Obowia,zywanie
narz~dzi na obszarze
SSR nie zalezy od wpisu
w uchwale
o ustanowieniu SSR. Nie
rna potrzeby
powotywania
w podstawie prawnej
catego rozdz. 5 ustawy.
Uwagi nie uwzgl~n iono.
W projekcie uchwaty
znajduje si~ juz zapis
(tekst jedn. Oz. U.
z 2016 r., paz. 2147
z p6tn. zm.)

Wniosek o uproszczonej
sciezce wywtaszczeniowej
utrzymywanych przez gmin~
Bytom pustostan6w mieszkan
budynk6w, kt6rych od co
najmniej 3 lat wtasciciel jest
niedost~pny lub nieznany.

Rzeczpospolita
Polska

Mieszkania powinny
bye zagospodarowane
przez gmin~ i stuzye jej
mieszkancom. Bye
zapleczem dla
budynk6w
rewitalizowanych - ich
mieszkar'\c6w.

. .....,
.....

I YTOM '
NOWA .

Uwagi nie uwzgl~ niono.
W przypadku
wywtaszczen prawo to
obowia,zuje z mocy
ustawy. Zasady
wywtaszczen
uregulowane sa,
w ustawie o rewitalizacji
oraz w ustawie
o gospodarce
7
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Cz~

Lp.

dokumentu,
do kt6rego
odnosl sl~
uwaga
numer
strony/
paragraf/

Trd<! uwagl/propozycja zmlany

Uzasadnlenle
uwagl/propozycjl zmlany

Odnleslenle do zgloszonej
uwagl

us~p/punkt

nieruchomosciami i nie
rna potrzeby ich
powielania w uchwale.
Zgjaszaj~cy uwa~~

Projekt
uchwaly

5.

Marek Stalmach
Wprowadzenie paragrafu w
projekcie uchwaly dot.
okreslenia szczeg6lowych
zasad udzielania dotacji na
roboty budowlane w
odniesieniu do
nieruchomosci niewpisanych
do rejestru zabytk6w
wojew6dztwa sla,skiego lub
w przypadku braku
mozliwosci finansowych
budzetu miasta wprowadzic
zapis, ze , miasto Bytom nie
przewiduje udzielania dotacji
na roboty budowlane w
odniesieniu do
nieruchomosci niewpisanych
do rejestru zabytk6w
wojew6dztwa sla,skiego.

Zgjaszaja,cy uwag~

Wprowadzenie SSR
daje mozliwosc
udzielania miastu
dotacji do SO% wartosci
inwestycji. Zapisy
uchwaly sa,
niejednoznaczne
i moga, powodowac
wprowadzenie w bla,d
mieszkanc6w.
W zwia,zku
z powyzszym
wprowadzenie zapisu
czy Miasto przewiduje
lub nie przewiduje
wprowadzenie dotacji
spowoduje
przejrzystosc tresci
uchwaly.

Fundusze
Europejskie

druga,
uwagi.
W uchwale zamieszczono
zapis o nie udzielaniu
dotacji na roboty
budowlane oraz na
prace konserwatorskie
i restauratorskie.

Jacek Maniecki
Uwagi nie uwzgl~niono.
W uchwale zamieszczono
zapis o nie udzielaniu
dotacji na roboty
budowlane oraz na
prace konserwatorskie
i restauratorskie.

Zgodnie z ustawa,
o rewitalizacji (art. 35, ust. 2)
w przypadku ustanowienia
specjalnej strefy rewitalizacji
nalezy okreslic r6wniez
szczeg6lowe zasady
udzielania dotacji w trybie z
art. 77 ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nad
zabytkami. W Bytomiu
dotacje nalezaloby
przeznaczyc na remonty,
przebudowy, prace
konserwatorskie oraz
sporza,dzenie ekspertyz i
projekt6w zar6wno w
odniesieniu do
budynk6w/ nieruchomosci
wpisanych, jak i
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Odnleslenle do zgloszonej
uwagl

us~p/punkt

niewpisanych do rejestru
zabytk6w.
Uwagi nie

W przedrniotowej ustawie
RM nalezatoby r6wniez
przewidziec udzielanie
zarn6wien publicznych
w specjalnyrn trybie w celu
aktywizacji rnieszkanc6w
specjalnej strefy rewitalizacji.

uwzgl~dniono .

Prawo udzielania
zarn6wien w specjalnyrn
trybie obowiqzuje
z rnocy ustawy. Nie rna
potrzeby powielania
tych zapis6w
w uchwale.

Wnioski takie zawiera
r6wniez wydany w 2016 r.
przez Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa
praktyczny kornentarz do
ustawy o rewitalizacji
http: //rnib.gov.pl/files/ O/ I 79
6888/ Ustawaorewitalizacjipra
ktycznykornentarz.pdf.
Tak:le w todzi zostaty
utworzone specjalne strefy
rewitalizacji, zas odnosna
uchwata t6dzkiej RM
przewiduje dotacje oraz
szczeg6towo reguluje zasady
przyznawania dotacji.

Zglaszafctcv uwag~

Grze2orz Pronobis
W przypadku
wywtaszczen procedura
urucharniana jest na
wniosek grniny i nie rna
potrzeby ujawniac
w uchwale tego
uprawnienia w sytuacji,
gdy prawo to
obowictzuje z rnocy
ustawy. Zasady
wywtaszczen
uregulowane Sq
w ustawie o rewitalizacji
oraz w ustawie
o gospodarce
nieruchornosciarni i nie

- uchwata powinna zawierac
jednoznaczny zapis o
rnozliwosci wywtaszczenia
nieruchornosci
- zasady wywtaszczenia
powinny dotyczyc w
szczeg6lnosci nieruchornosci
bez znanego wtasciciela i
nieruchomosci na kt6rych nie
optacono podatku od
n ieruchomosci w przeciqgu
ostatnich 3 lat,
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zasady wywfaszczenia
nieruchornosci

rna potrzeby ich
powielania w uchwale.

- wprowadzenie dotacji na
rernonty budynk6w
rnieszkaniowych lub
rnieszkalno - usfugowych
(zawieraja,cych ponad SOo/o
powierzchni uzytkowej lokali
rnieszkalnych) wsp61not
rnieszkaniowych budynk6w
znajduja,cych si~ w rejestrze
zabytk6w lub grninnej
ewidencji zabytk6w

Uwagi nie uwzgl~niono.
W uchwale zarnieszczono
zapis o nie udzielaniu
dotacji na roboty
budowlane oraz na
prace konserwatorskie
i restauratorskie.

- okreslenie rnaksyrnalnych
wysokosci rnozliwej dotacji
dla rernont6w budynk6w
do 50% na rernont
elewacji
do 30% na rernont
podw6rek
- do I Oo/o na rernont
klatki schodowej

Uwagi nie uwzgl~niono.
W uchwale zarnieszczono
zapis o nie udzielaniu
dotacji na roboty
budowlane oraz na
prace konserwatorskie
i restauratorskie.

- zakaz realizacji dotacji dla
budynk6w naleza,cych do
jednego wfasciciela oraz dla
budynk6w o przewazaja,cej
funkcji innej niz
rnieszkaniowa

Uwagi nie uwzgl~niono.
W uchwale zarnieszczono
zapis o nie udzielaniu
dotacji na roboty
budowlane oraz na
prace konserwatorskie
i restauratorskie.

-

Uwagi nie uwzgl~niono.
W ustawie
o rewitalizacji nie
wprowadzono zadnych
wyfa,czen dlatego prawo
pierwokupu dotyczy
kazdej nieruchornosci
na obszarze SSR. Nie
rna rnozliwosci
,rezygnacji" z tego
prawa lub jego
ograniczenia do

- zasada pierwokupu nie
powinna dotyczyc
nieruchornosci b~da,cych
pojedynczyrni lokalarni
rnieszkalnyrni w budynkach,
w kt6rych grnina nie posiada
zadnej wfasnosci
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wybranych rodzaj6w
nieruchomosci
w drodze uchwaly
podj~tej przez rad~
gminy.

Uwagi zebrane w konsultacjach spotecznych byty podstawa, do przygotowania
ostatecznej wersji projektu uchwaty Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustanowienia na
terenie Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji w podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek,
nr 10 - Sr6dmiescie, nr 12 - Rozbark, kt6ra b~dzie przedtozona pod obrad Rady Miejskiej
w Bytomiu ze zmienionym tytutem, tj . w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej
Strefy Rewitalizacji w podobszarach rewitalizacji nr 8 - Bobrek, nr I o - Sr6dmiescie, nr 12 Rozbark i nr 13 - Sr6dmiescie P6tnoc.
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