
 
UCHWAŁA  NR XXX/195/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 8 lipca 2009 r. 

 
 
w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 

2008-2015. 

 
 
     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 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  oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) uchwala się, co następuje:  
 
 
     § 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-

2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
     § 2. Traci moc uchwała nr XXXII/263/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 

2006 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów 

Miejskich ChełmŜy na lata 2006-2013. 

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

     § 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 XXX/195/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie 

przyj ęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015. 

 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 jest 

dokumentem niezbędnym w celu ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a dokładnie z Osi priorytetowej 7. 

– Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1. – 

Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.  

Z powyŜszego źródła dofinansowywane są projekty infrastrukturalne wynikające z 

omawianego powyŜej Lokalnego Programu Rewitalizacji w celu m.in. zagospodarowania i 

uporządkowania zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z 

przeznaczeniem na funkcje publiczne takie jak: place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i 

rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne; 

porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez 

odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy; tworzenie stref bezpieczeństwa w celu 

zapobiegania przestępczości w zagroŜonych patologiami społecznymi obszarach miast oraz 

wymiana i modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach 

rewitalizowanych.  

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji stanowiącego załącznik do Uchwały nr 70/874/08 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r., Miasto ChełmŜa moŜe otrzymać łącznie 

3 201 822,75 zł wsparcia finansowego dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w 

ramach Działania 7.1. JednakŜe złoŜenie wniosku o współfinansowanie w/w projektów 

uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej oceny formalnej Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  

Gmina Miasto ChełmŜa posiada obecnie Lokalny Program Rewitalizacji 

Zdegradowanych Obszarów Miejskich ChełmŜy na lata 2006-2013, którego aktualizację 

wymusiły zmiany w zakresie wytycznych dotyczących tworzenia tego dokumentu oraz 

zmiany zasad pozyskiwania dofinansowania na działania rewitalizacyjne.  



 

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 Gminy Miasto 

ChełmŜa na lata 2008-2015.  

Biorąc pod uwagę powyŜsze, w tym w szczególności potrzebę posiadania 

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

strukturalnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 
 
 


