
UCHWAŁA NR VIII/43/15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014 -2022”, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/314/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2009-2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 
poz. 1072.
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Uzasadnienie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014 -2022 jest dokumentem
ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy
nad podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym
dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu LPR
towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji
o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Program rewitalizacji jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki terytorialnej. Aby mógł
przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jego wdrażanie, czuwanie nad jego realizacją
i kontrolowanie przebiegu. Przedkładany LPR jest "własnością" społeczności lokalnej - dla niej przede
wszystkim był budowany. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem
wspierającym procesy implementacyjne. Niezwykle istotne jest partnerstwo. Wdrażanie wytyczonych
planów zakłada potrzebę animacji od podstaw, która wiąże się z głębszymi kwestiami, takimi jak:
zmiana mentalności, stosunki społeczne oraz kultura lokalna, których ewolucja jest procesem
rozłożonym na wiele lat.

Realizacja LPR uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych
jak i z funduszy strukturalnych.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument o charakterze strategicznym dla rozwoju miasta.
Wyznacza on obszar kryzysowy o największej koncentracji problemów przestrzennych i społecznych,
jego realizacja powinna przyczyniać się zarówno w  krótszej jak i dłuższej perspektywie do osiągnięcia:

- Rozwoju kultury regionalnej i lokalnej – wzrostu znaczenia lokalnych imprez kulturalnych,

- Wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego miasta Krośniewice –
wzrostu inwestycji zewnętrznych w mieście, spadku przestępczości, wzrostu liczby turystów
odwiedzających Krośniewice,

- Rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzających
innowacje gospodarcze lub powodujących transfer technologii – wzrost liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w poszczególnych latach,

- Poprawienia stanu infrastruktury technicznej i drogowej w celu realizowania nowych inwestycji
gospodarczych,

- Poprawy stanu środowiska naturalnego oraz promocji zasobów przyrodniczych,
w tym ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego
oraz prowadzenie monitoringu źródeł i wielkości zanieczyszczeń,

- Wyrównywania szans oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, starszych
i skutecznego włączania seniorów w działania lokalnych społeczności,

- Przeciwdziałania bezrobociu poprzez tworzenie nowych i utrzymaniu istniejących miejsc pracy.

Dokument ten zawiera opis niezbędnych działań, które mają prowadzić do poprawy jakości życia
mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi
społecznych, a w konsekwencji do rozwoju i poprawy wizerunku miasta. Ponadto wyznacza kierunki
kompleksowych przedsięwzięć w mieście w perspektywie co najmniej do końca 2022 roku i umożliwia
zarówno samorządowi miejskiemu, jak i innym podmiotom ubieganie się o środki unijne na inwestycje
rewitalizacyjne.
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