
 
Uchwała Nr XXXVIII/425/17 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
 

z dnia 28 lipca 2017 roku 
 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
do 2022 roku” 

 
 

 Na podstawie art. 18. ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz.446 z późn. zm.), 
 

 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”                            
w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
Traci moc Uchwała Nr XLI/487/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 
2009 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-
Leszczyny”. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej  
Bernard Strzoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XXXVIII/428/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku” 
 
 

 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku jest 
dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie zadań z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 
 
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Zakres 
zaplanowanych działań oraz projektów będzie obejmować ww. proces całościowo. Obejmą one 
powiązane wzajemnie przedsięwzięcia środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności 
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Działania będą skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w 
sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Rewitalizacja  optymalnie wykorzystuje specyficzne 
uwarunkowania wybranego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów (w tym także 
kulturowych), jest procesem wieloletnim, prowadzonym m.in. przez przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej we współpracy z lokalną 
społecznością. 
 
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą został skierowany do konsultacji społecznych                   
i opiniowania przez organy właściwe, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. 
 
Pismem z dnia 9 listopada 2016r. Nr WOOŚ.410.475.2016.BM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                
w Katowicach zaopiniował pozytywnie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku. Stanowisko zostało podtrzymane pismem z dnia 18 lipca 2017r. 
 
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem z dnia 07.11.2016 r. Nr NS-
NZ.042.200.2016 zaopiniował pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku. Pismem z 
dnia 06.07.2017r. Nr NS-NZ.042.97.2017 ponownie pozytywnie zaopiniował w zakresie wymagań 
higienicznych i zdrowotnych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do 2022 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 
Udział społeczeństwa zapewniono również poprzez umożliwienie zgłaszania uwag do projektu LPR wraz                  
z prognozą zamieszczając je w dniu 17.08.2016r. w bazie danych o ocenach oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Partycypacja społeczności lokalnej w tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji miała miejsce na 
każdym etapie powstawania – od formułowania po wdrażanie z wykorzystaniem i włączeniem 
pozyskanych informacji w treść dokumentu. Głównymi grupami podmiotów uczestniczących w 
opracowaniu programu byli mieszkańcy Gminy i Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 
obszaru zdegradowanego, młodzi mieszkańcy oraz reprezentanci instytucji i organizacji podejmujący 
działania na rzecz społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany. W okresie od stycznia do marca 
2015 r. ankietowano mieszkańców celem wyznaczenia obszarów zdegradowanych i podobszarów 
rewitalizacji. Łącznie rozprowadzono 2000 ankiet. W marcu 2015 r. przeprowadzono warsztaty z 
pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. Od marca do grudnia 2015 r. przeprowadzano konsultacje 
społeczne z mieszkańcami dzielnic Czerwionki i Leszczyn, z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, szkół, przedszkoli, parafii, policji, OSP, MOK, MOSiR, ZGM, ZDiSK, Biblioteki 
Publicznej, członkami Rad Dzielnic, NZOZ, PPOW, radnymi, NGO i przedsiębiorcami.  
  
Ponadto projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji poddano konsultacjom społecznym poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej pod adresem: http://czerwionka-leszczyny.pl/ 
lokalny_program_rewitalizacji #konsultacje_spoleczne oraz w Systemie Informacji o Środowisku. 

 
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji został poddany ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem  Operacyjnym uzyskując w dniu 11.10.2016 r. ocenę pozytywną na etapie oceny formalnej 

http://czerwionka-leszczyny.pl/


oraz  w dniu 29.06.2017r.  ocenę pozytywną na etapie oceny merytorycznej. 


