
UCHWAŁA NR XII/91/16 

RADY  MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 
 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022.   
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) uchwala się, co następuje:  
 
 
 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/54/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2007-2016.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 

 



 

U z a s a d n i e n i e  
 
do uchwały nr XII/91/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

przyj ęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022. 

 
Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 jest nadrzędnym instrumentem 

zarządzania rozwojem lokalnym i podstawą polityki przestrzennej, społecznej i gospodarczej  

miasta w perspektywie najbliższych siedmiu lat. Dokument określa kierunki, cele oraz 

priorytety zrównoważonego i efektywnego rozwoju Chełmży w oparciu o lokalne zasoby 

i z wykorzystaniem endogenicznego potencjału. Strategia stanowi fundament spójnej, 

długookresowej polityki zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych warunków życia 

mieszkańców miasta oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju.  

Opracowanie strategii wynika z potrzeby uporządkowania i ukierunkowania 

podejmowanych wysiłków na rzecz podniesienia jakości życia i kształtowania środowiska  

przyjaznego, zarówno dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Umożliwi również 

pozyskiwanie środków zewnętrznych, stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy, w tym 

z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych Unii Europejskiej.   

Dokument przygotowany został w formule partycypacyjnej, zakładającej 

zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej w proces formułowania problemów, 

spostrzeżeń i wizji rozwoju miasta. Ostateczny kształt strategii wypracowany został przy 

współudziale reprezentantów wszystkich sektorów, w tym organizacji pozarządowych, 

instytucji kultury, placówek oświatowych, przedsiębiorców i władz samorządowych. 

Uczestnictwo społeczności lokalnej zapewniono na wszystkich etapach przygotowania 

dokumentu.   

Wypracowana wspólnie wizja rozwoju charakteryzuje Chełmżę jako miasto o ważnym 

znaczeniu w regionie, wysokiej jakości życia mieszkańców i bezpiecznego funkcjonowania 

rodziny. Głównym celem przyświecającym realizacji powyższej koncepcji jest Aktywność 

mieszkańców i atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości gwarantem rozwoju 

społeczno-gospodarczego Gminy Miasta Chełmży. W ramach przedmiotowego założenia 

wyznaczono trzy cele szczegółowe: Infrastruktura, przestrzeń i środowisko, Społeczeństwo 

oraz Konkurencyjna Gospodarka Lokalna, które realizowane będą poprzez działania 

w wyznaczonych obszarach priorytetowych.  

Przyjmowanie dokumentów o charakterze strategicznym, w myśl art. 18 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, należy do wyłącznej kompetencji 

rady gminy. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


