
UCHWAŁA  Nr 366/XXVI/2016 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia  22 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie: Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Ciechanów na lata 2005–2023 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Ciechanów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Ciechanów na lata 2005–2023 przyjętego Uchwałą Rady Miasta Ciechanów 

Nr 359/XXXIII/2005 z dnia 29 września 2005 r., zaktualizowanego Uchwałą 

Rady Miasta Ciechanów nr 308/XXIV/2016 z 27 października 2016 r. 

2. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 

2005–2023 o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Traci moc uchwała Nr 308/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 

października 2016 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Ciechanów na lata 2005-2023. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Ciechanów 

 

Barbara Kornatowska 

 



UZASADNIENIE 

Miasto Ciechanów od 2005 roku posiada program rewitalizacji i wdraża go w życie. Od 

dłuższego czasu trwają przygotowania do nowego etapu procesu rewitalizacji, również  

w kontekście możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, m.in. unijnych. 

W dniu 27 października 2016 roku Rada Miasta Ciechanów podjęła uchwałę 

aktualizującą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023. Program 

opracowano przy wsparciu ekspertów zewnętrznych oraz konsultując dokument  

z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego. 

W tym też urzędzie za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych złożono program wraz z wnioskiem o wpis do wykazu programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego. 

W związku z otrzymanymi  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

wskazówkami do wprowadzenia zmian oraz po spotkaniu z pracownikami ds. rewitalizacji  

w dniu 09.12.2016 r. poprawiono dokument i przedstawiono pod obrady sesji. 

 

Najważniejsze zmiany w dokumencie dotyczą: 

1. Poszerzenia diagnozy i wprowadzenia nowych jednostek terytorialnych do 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego, tj. wyłączenie z osiedla Przemysłowe 

Osady Fabrycznej, na której skoncentrowane są zjawiska kryzysowe oraz wskazanie 

powiązań funkcjonalnych obszarów poprzemysłowych z podobszarami 

rewitalizacji. Jednocześnie usunięto obszar poprzemysłowy „Jeziorko” ze względu 

na wytyczne Urzędu Marszałkowskiego oraz brak możliwości pozyskania 

dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 w obecnej perspektywie na 

budowę infrastruktury parkowej. 

2. Wprowadzenia nowych projektów „miękkich”, które są komplementarne  

z projektami infrastrukturalnymi. 

3. Połączenia  projektów powiązanych terytorialnie i uzupełniających się tematycznie. 

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone po szczegółowych wytycznych ekspertów  

Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  

 

Po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta Ciechanów, będą kontynuowane procedury  

wpisu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023 do wykazu 

programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

Najbliższy nabór wniosków  w ramach konkursu Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach 

rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej  upływa w dniu 05.01.2017r.  

Podjęcie uchwały oraz uzyskanie wpisu do wykazu programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego jest niezbędne by Gmina Miejska Ciechanów mogła aplikować 

w ramach przedmiotowego konkursu. 

 

 


