
 
 

UCHWAŁA  NR XIV/122/04 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 18 czerwca 2004 roku 

 
 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Strefy 

Śródmiejskiej Miasta ChełmŜa na lata 2004 – 2006. 

 

 

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

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm. ) 

uchwala się,   co następuje:  

 

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Strefy 

Śródmiejskiej Miasta ChełmŜa na lata 2004 – 2006, stanowiący załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
 
         Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                 Krzysztof Zduński 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta ChełmŜa na lata 2004 
– 2006. 
 
 Lokalny Program Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta ChełmŜa na 
lata 2004 – 2006 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 powyŜszego źródła będą dofinansowywane projekty infrastrukturalne  
wynikające z omawianego powyŜej 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 zagroŜonych patologiami 
społecznymi obszarach miast. 

Omawiany dokument zawęŜony został do lat 2004 – 2006 
odpowiadającym ramom czasowym innych dokumentów przyjętych na 
poziomie krajowym, a w szczególności Narodowemu Planowi Rozwoju. 

Zawartość i układ Lokalnego Programu Rewitalizacji Strefy 
Śródmiejskiej Miasta ChełmŜa odpowiada przykładowej strukturze Programu 
zawartej w „Uzupełnieniu Programu” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego przyjętym przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 
16 kwietnia 2004r. oraz Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji 
Europejskiej w dniu 20 kwietnia 2004r. 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do 
kompetencji rady gminy  naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach 
przyjmowania programów gospodarczych, a taki  charakter ma wspomniany 
powyŜej Lokalny Program Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta ChełmŜa. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, w tym w szczególności potrzebę posiadania 
w/w dokumentu programowego, warunkującego ubieganie się o środki 
finansowe z funduszy strukturalnych, podjecie wspomnianej uchwały jest 
uzasadnione. 
 
 


