
UCHWAŁA NR VIII/54/11 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 16 czerwca 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 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. 

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

     § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

  

        Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
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    U z a s a d n i e n i e 

 

do  uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008 – 

2015. 

 
Lokalny Program Rewitalizacji jako podstawowy instrument koordynacji działań  

w zakresie odnowy infrastrukturalnej, społecznej i gospodarczej strefy śródmiejskiej ChełmŜy 

wymaga systematycznego monitorowania procesu wdraŜania zaplanowanych zadań oraz 

stopnia realizacji przyjętych załoŜeń i wskaźników.  

Zaprojektowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 

2008-2015 system zarządzania i monitorowania opiera się na sporządzaniu okresowych 

sprawozdań z postępów realizacji Programu. Przedmiotowe sprawozdania pełnią nie tylko 

funkcję informacyjną, ale przede wszystkim stanowią podstawę ewaluacji załoŜeń dokumentu 

i wyznaczają ramy jego aktualizacji.  

Stosując się do zaleceń i rekomendacji wskazanych w sprawozdaniu z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 w okresie od 

24.09.2009 r. do 31.12.2010 r., przygotowana została aktualizacja Programu w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zgodnie z przyjętym systemem zarządzania 

Programem, w dokumencie naleŜy uwzględnić wyniki prowadzonego naboru projektów  

i dokonać aktualizacji wykazu projektów realizowanych w ramach Programu. W przypadku 

rozszerzenia powyŜszej listy zadań zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia 

konsultacji społecznych oraz postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Mając na uwadze powyŜsze w przedmiotowym dokumencie wprowadzono 

następujące zmiany:  

– na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu wpisano 5 nowych 

projektów, w tym 2 o charakterze infrastrukturalnym,  

– projekt pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy 

Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etapy II i III” został ze 

względu na przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na 

realizację jednego z powyŜszych etapów, podzielony na dwa odrębne zadania 

zatytułowane: „Budowa dróg publicznych w ChełmŜy: etap I – budowa ul. Kościuszki 

w ChełmŜy na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – 
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Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. 

Tumskiej” oraz „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej 

przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II”,  

– lista wskaźników pomocniczych poszerzona została o trzy wskaźniki: „Liczba miejsc 

parkingowych w strefie przyjeziornej”, „Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych”, „Liczba zmodernizowanych obiektów uŜyteczności 

publicznej”,   

– zaktualizowano wartości poszczególnych projektów wpisanych na listę projektów 

realizowanych w ramach Programu,  

– opis działań przedstawiony w punkcie 3. Programu uzupełniono o informacje 

odnoszące się do nowo wprowadzonych do Programu projektów,  

– dodano załącznik nr 7 zawierający streszczenie sprawozdania z dotychczasowej 

realizacji Programu,  

– informacje w załączniku nr 4 Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 zostały uzupełnione  

o podsumowanie z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu 

prowadzonych w dniach od 04.05.2011 r. do 25.05.2011 r.,  

– w załączniku nr 5 Postępowanie w zakresie Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

Środowisko zamieszczono informację dotyczącą odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego Programu, 

– wprowadzono zmiany techniczno-redakcyjne.  

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji została opracowana w oparciu  

o przyjętą dla przedmiotowego dokumentu metodologię monitorowania i wdraŜania, zgodnie 

z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjętymi 

uchwałą nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 

2008 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów 

prawa.  

 Mając na uwadze powyŜsze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 


