
 
UCHWAŁA  NR XXXII/263/06 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 12 września 2006 r. 

 
 
w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów 

Miejskich Chełmży na lata 2006-2013. 

 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) uchwala się, co następuje:  

 
 
§ 1.  Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich 

Chełmży na lata 2006-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wykonany 

w ramach programu Unii Europejskiej Phare 2003/004-379.01.08 „Wsparcie procesu 

wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na poziomie 

centralnym i regionalnym” oraz ze środków budżetu państwa, na zlecenie Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego. 

 
§ 3.  Traci moc uchwała nr XIV/122/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta Chełmża 

na lata 2004-2006 wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr XX/175/05 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 11 lutego 2005r. . 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
                  Krzysztof Zduński 
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U Z A S A D N I E N I E 
 

do uchwały nr XXXII/263/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku     

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów 

Miejskich Chełmży na lata 2006 – 2013. 

 

 Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Chełmży 

na lata 2006 – 2013 jest dokumentem niezbędnym celem ubiegania się przez samorządy 

o dofinansowanie zadań ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a dokładnie z jego 

III Priorytetu – Rozwój Lokalny, Działania 3.3. – Zdegradowane obszary miejskie, 

poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałania 3.3.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich. 

Z powyższego źródła dofinansowywane są projekty infrastrukturalne  wynikające 

z omawianego powyżej Lokalnego Programu Rewitalizacji w celu m.in. poprawy 

funkcjonalności struktury ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych; 

przebudowy lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością 

gospodarczą oraz tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości 

w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast. 

Nadmieniam, iż Gmina Miasto Chełmża posiada obecnie Lokalny Program 

Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta Chełmża, na lata 2004-2006, w oparciu o który 

aplikowała o dofinansowanie projektów środkami funduszy Unii Europejskiej. Z uwagi na 

fakt, iż obecny okres programowania ( wydatkowania środków ) kończy się – lata 2000-2006, 

koniecznym jest posiadanie w/w dokumentu na okres następny, tj. 2007-2013. 

Mając na uwadze powyższe, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasto Chełmża zgłosiła 

zapotrzebowanie na Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013 w ramach propozycji 

projektowej pn. „Wykonanie I etapu monitoringu wizyjnego miasta”. Zgodnie z odpowiedzią 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w dniu 26.01.2006r. w Warszawie odbyło się 

posiedzenie Komitetu Sterującego programu Phare 2003/004-379.01.08 „Wsparcie procesu 

wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na poziomie 

centralnym i regionalnym” zgłoszony przez nas projekt został zaakceptowany i objęty 

pomocą techniczną do końca kwietnia br. .W wyniku powyższego w dniu 26.04.2006r. 

Burmistrzowi Miasta Chełmży został przekazany gotowy Lokalny Program Rewitalizacji 
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Zdegradowanych Obszarów Miejskich Chełmży na lata 2006-2013. Nadmieniam, 

iż wykonanie w/w dokumentu zostało w całości sfinansowane ze środków wyżej cytowanego 

programu, przez Konsorcjum ( wybrane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ) 

w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., KANTOR Polska Sp. z o.o., LRDP Kantor 

Limited oraz IKKU Sp. z o.o., gdzie bezpośrednim wykonawcą opracowania była firma 

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. . 

Omawiany dokument zawężony został do lat 2006 – 2013 odpowiadających 

kolejnemu okresowi programowania krajów będących członkami Unii Europejskiej, tj. 2007-

2013. 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji rady 

gminy  należy podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania programów gospodarczych, 

a taki  charakter ma wspomniany powyżej Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych 

Obszarów Miejskich Chełmży.   

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania 

w/w dokumentu programowego, warunkującego ubieganie się o środki finansowe z funduszy 

strukturalnych, podjęcie wspomnianej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 
 


