
Szanowni Mieszkańcy, 

 

Rada Gminy Solina  na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), działając na wniosek Wójta Gminy, przyjęła do uchwalenia obszary 

zdegradowane i obszary do rewitalizacji obejmujący sołectwa:  Berezka, Górzanka, Myczków, Polanki, 

Rajskie, Rybne, Solina, Wola Górzańska. 

Kolejnym etapem prowadzenia prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Solina jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne jak  

i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych  

i ekonomicznych w Naszej Gminie. 

Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Po zaakceptowaniu projektu 

przez Zespół ds. GPR-u oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one 

wpisane do GPR-u, w celu zwiększenia ich szansy na pozyskanie dofinansowania  

w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020. 

 

Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym realizowane na 

wyznaczonym i zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy obszarze rewitalizacji. 

 

Przykładowe typy projektów inwestycyjnych to: 

 przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem 

na cele społeczne; 

  budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury; 

 działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów; 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne;  

 modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 

zewnętrzną;  

 modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  

 

Natomiast przykładowe typy projektów społecznych to działania dotyczące: 

 zapobiegania zjawisku bezrobocia, 

 podniesienia bezpieczeństwa, 

 walki z patologiami społecznymi, 

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

 rozwoju zasobów ludzkich. 

 

Projekty należy zgłaszać na przygotowanych dla Państwa formularzach do dnia 16 sierpnia do godz. 15.30 

osobiście lub pocztą  tradycyjną w Urzędzie Gminy Solina, pok. Nr 19 lub na adres poczty elektronicznej: 

urzad@esolina.pl 



Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z formularzami wniosków oraz dokumentami 

wskazującymi obszar wyznaczony do rewitalizacji znajdują się na stronie internetowej 

http://esolina.pl/rewitalizacja/  

Dodatkowych informacji dot. naboru udziela  Pan Adam Orłowski, tel. (13) 469 21 18. 

http://esolina.pl/rewitalizacja/

