UCHWAŁA NR XV/91/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji LądkaZdroju na lata 2016-2022
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 ze zm.), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej LadkaZdroju Leszek Pazdyk
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Uzasadnienie
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata
2016-2022
Lokalny Program Rewitalizacji, zwany dalej LPR, to kompleksowy program działań systemowych mających
na celu kształtowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wskazane w LPR przyczynią się do rozwiązania problemów ujawnionych na obszarze
zdegradowanym w ramach przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
LPR nakierowany jest na: przezwyciężenie i likwidację występujących na danym obszarze problemów
społecznych, podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz odnowę społeczną i gospodarczą;
zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno-kompozycyjnych Gminy,
utrzymując jej kameralne zagospodarowanie, specyficzny klimat oraz wartości kulturowe; odzyskiwanie
i podwyższanie wartości substancji mieszkaniowej a także jej konserwację oraz kompleksowe
zagospodarowanie i wprowadzenie ładu przestrzennego wokół nieruchomości.
W związku z tym, iż partycypacja społeczna jest fundamentem procesu rewitalizacji, na każdym etapie
(diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania) opracowanie LPR będzie się odbywało we
współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022 jest niezbędnym
elementem przygotowania Gminy Lądek-Zdrój do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz programów krajowych.
Władze samorządowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora
finansów publicznych oraz kościoły i związki wyznaniowe mogą uzyskać wysokie dofinansowanie kosztów
kwalifikowanych na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych. Warunkiem ubiegania się o środki
unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją jest wpisanie danej inwestycji lub projektu do
Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W związku z powyższym zasadnym jest przystąpienie do opracowania niniejszego dokumentu.

Burmistrz LądkaZdroju Roman Kaczmarczyk
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