
UCHWAŁA NR VI/34/11 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 16 marca 2011 r. 

   

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa         

na lata 2008 – 2015.   

 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420  i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) uchwala się, co następuje:  
 
 
      § 1. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

      

      § 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/198/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 23 września 

2009 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Miasto ChełmŜa na 

lata 2008 – 2015. 

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 

 



    U z a s a d n i e n i e 
 
do uchwały nr VI/34/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008 – 

2015. 

 

 Lokalny Program Rewitalizacji stanowi podstawowe narzędzie koordynowania działań 

podejmowanych w procesie rewitalizacji zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Na 

podstawie przeprowadzonej w Programie diagnozy identyfikującej zjawiska kryzysowe 

określone zostały cele oraz środki prowadzące do ich osiągnięcia. Zgodnie ze Szczegółowym 

opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym moŜliwe 

jest pozyskanie wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest 

zamieszczenie przedsięwzięcia na liście projektów realizowanych w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji.  

 Przedmiotowa aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto 

ChełmŜa na lata 2008-2015 dotyczy uzupełnienia listy projektów realizowanych w ramach 

Programu. Wpisana uprzednio ogólna koncepcja projektu pn. „Zagospodarowanie 

turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w ChełmŜy wraz z sąsiadującymi ulicami” 

została rozwinięta i po zmianie nazwy podzielona na trzy etapy. Dwa z powyŜszych etapów 

stanowią kontynuację działań prowadzonych w ramach Programu i w związku z tym zostały 

w nim uwzględnione. Projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-

lecia w ChełmŜy wraz z sąsiadującymi ulicami” zastąpiono następującymi zadaniami: 

„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim 

będących w granicach administracyjnych miasta, słuŜącej wypoczynkowi, turystyce i 

rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej” oraz „Budowa, przebudowa i 

rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach 

administracyjnych miasta, słuŜącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – 

doposaŜenie skate parku”. Oba przedsięwzięcia zachowują spójność z celami oraz 

charakterystyką planowanych w ramach Programu działań. Zmiany, o których mowa powyŜej 

zostały uwzględnione zarówno w treści Programu, jak i pozostałych załącznikach.  



Zamieszczenie powyŜszych zadań w Lokalnym Programie Rewitalizacji umoŜliwi 

złoŜenie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji obu projektów w ramach 

Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.  

Mając na uwadze powyŜsze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


