
Projekt

z dnia  11 grudnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 
594 ze zmianami), 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala:

§ 1. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 przyjętym uchwałą 
Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. zmienioną uchwałą Nr 552/XXXVIII/2013 
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 4.1 „Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne) w latach 2007-2013 na obszarze 
rewitalizowanym" dodaje się do listy planowanych działań następujący projekt: „50. Kompleksowa 
rewitalizacja zasobów Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez renowację boiska sportowego, 
stworzenie dwóch interaktywnych placów zabawa oraz budowę parkingu wraz z monitoringiem", 

2) w części IV „Planowane działania w latach 2007-2013 na obszarze rewitalizowanym" w tabeli dodaje się do 
listy planowanych działań następujący projekt: „74. Kompleksowa rewitalizacja zasobów Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez renowację boiska sportowego, stworzenie dwóch interaktywnych placów 
zabawa oraz budowę parkingu wraz z monitoringiem": 

a) Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji: Realizacja: 2014-2015, 

b) Oczekiwane rezultaty - Wskaźniki: 

- Produkty: Liczba nowych placów zabaw – 2 place zabaw; liczba nowych parkingów – 1 parking; liczba 
boisk poddanych renowacji – 1 boisko; liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego – 
4 kamery, 

- Rezultaty: Powierzchnia terenów zrewitalizowanych: ok. 10.720 m² (w tym powierzchnia placów zabaw 
ok. 845 m², powierzchnia boiska ok. 5.795 m² oraz powierzchnia parkingu ok. 4.080 m²), 

- Oddziaływanie: zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznych oraz zwiększenie oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego.

c) Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

d) Nakłady do poniesienia (wartość projektu): 2.775.000,00 zł.

3) w części VII „Plan finansowy programu rewitalizacji na lata 2007-2013" w tabeli dodaje się do listy 
planowanych działań następujący projekt: „70. Kompleksowa rewitalizacja zasobów Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej poprzez renowację boiska sportowego, stworzenie dwóch interaktywnych placów zabawa oraz 
budowę parkingu wraz z monitoringiem": 

a) Wartość przedsięwzięcia: 2.775.000,00 zł, w tym środki prywatne w wysokości 2.775.000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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