UCHWAŁA NR XX/116/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 16 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014 – 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) 1 uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do treści Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020,
stanowiącej załącznik do uchwały Nr XLIV/429/2014 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata
2014-2020, poprzez uzupełnienie strategii w części III Misja miasta o rozdział C. Działania
w zakresie rewitalizacji miasta, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiana tekstu jednolitego wym. ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2015 r. poz. 1890, poz. 1045

Załącznik do uchwały Nr XX/116/2016
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 16 marca 2016 roku
C. Działania w zakresie rewitalizacji miasta
Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej przeprowadzona dla miasta wskazuje, iż na terenie
jednostki występuje wiele zjawisk kryzysowych w następujących obszarach:
a) gospodarka – niski stopień rozwoju przedsiębiorczości, słaba kondycja organizacyjna
i finansowa lokalnych przedsiębiorstw, duże bezrobocie, niewielka aktywność mikro i małych
przedsiębiorstw.
b) środowisko naturalne – niewystarczające nakłady na ochronę środowiska, występowanie
terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych, konieczność poprawy stanu drzewostanu,
w szczególności na terenie parku miejskiego.
c) społeczeństwo – wysoki stopień ubóstwa w populacji miasta; występowanie zjawisk
patologicznych, w tym: przestępczości, niski poziom edukacji oraz jakości kapitału
społecznego; niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym
i kulturalnym, odpływ wykwalifikowanej kadry z miasta; odpływ młodych ludzi z miasta.
d) zagospodarowanie przestrzenne – niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i społeczną, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji
obszaru. Konieczność uporządkowania zabudowy oraz zieleni miejskiej w pasie rzeki Mień,
a także zieleni parkowej.
e) infrastruktura techniczna – niezadowalający stan techniczny obiektów publicznych, braki
w infrastrukturze komunikacyjnej, niewystarczająca infrastruktura rekreacyjno – sportowa
i kulturalna.
Mając na uwadze powyższe, w obrębie miasta można zidentyfikować obszary wymagające wdrożenia
procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego, prowadzonego w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Jako już zidentyfikowane obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji wskazuje się:
1.
2.
3.
4.

Park miejski oraz przyległe tereny, jako miejsce rekreacji i aktywizacji mieszkańców,
Obszar przy rzece Mień, jako miejsce aktywności społeczności lokalnej,
Kino Nawojka, jako miejsce rewitalizacji kulturalnej i społecznej,
Teren Stadionu Miejskiego im. W. Witeckiego, jako miejsce rekreacji i aktywizacji
mieszkańców.
5. Tereny osiedli mieszkalnych, jako potencjalne miejsce występowania niekorzystnych zjawisk
społecznych, ubóstwa i wykluczenia.

W każdym przypadku rewitalizacja musi mieć charakter kompleksowy i będzie wiązała się
z realizacją działań społecznych, których celem będzie poprawa jakości życia na wskazanym obszarze,
aktywizacja społeczeństwa, wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców, poprawa
warunków w dziedzinie edukacji, ogólne ożywienie społeczne i gospodarcze.

Należy rozpocząć prace nad programem rewitalizacyjnym dla miasta Lipna, zawierającym m.in.
dokładną analizę zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych, zdefiniowanie obszarów zdegradowanych,
zasięg i zakres działań rewitalizacyjnych oraz cele i rezultaty wdrożenia programu.
Program będzie stanowił podstawę podjęcia działań mających na celu wyjście ze stanu kryzysowego
i łagodzenie skutków niekorzystnych zjawisk, występujących na terenie miasta.

