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UCHWAŁA NR XLV/354/2010
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 24 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 
Bartoszyce na lata 2007-2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta 
Bartoszyce uchwala, co następuje 

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr XIV/91/2007 z dnia 
30.10.2007r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata 
2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/271/2009 z dnia 7 sierpnia 2009r. zmieniającą Uchwałę 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata 2007-2013, oraz 
Uchwałą Nr XLI/332/2010 z dnia 25 marca 2010r zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata 2007-2013, w Rozdziale 6.2 
„Szczegółowy opis projektów” dodaje się punkt IV.24. „Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych” o następującym brzmieniu: 

 
IV.24. Budowa parkingu dla samochodów osobowych. 
Lokalizacja działania: Obszar IV: „Tereny mieszkaniowe w zakolu Łyny”ul. Paderewskiego 49
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bartoszycach 
Termin realizacji projektu: 2010-2011
Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: 335.000,00 zł

Stan obecny:
Osiedle mieszkaniowe tzw. „blokowisko”. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego parkingu znajduje się 8 budynków 
mieszkalnych z 360 lokalami, w których mieszka obecnie 798 osób.W tym rejonie znajduje się zaledwie 36 miejsc parkingowych. 
Samochody parkowane są na trawnikach wokół budynków. Do osiedla prowadzi droga dojazdowa ztrylinki w złym stanie 
technicznym. Część terenu to boisko wyłożone masą bitumiczną. Ogrodzenie niejednorodne z siatki na słupkach i w ramkach. 
Wzdłuż boiska skarpa z siedziskami w złym stanie. Boisko nie spełnia warunków technicznych przewidzianych dla tego rodzaju 
obiektów. Zasadna jest jego likwidacja. Dlatego w tym terenie projektuje się modernizację drogi dojazdowej oraz adaptację części 
boiska na parking dla samochodów.

Przedmiot projektu:
Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej; demontaż ogrodzeń, słupów, bramek, ławek, siedzisk; zerwanie 
nawierzchni z masy asfaltowej i trylinki; roboty ziemne t.j. likwidację nasypu, wymianę podbudowy drogi i pod przyszły parking, 
urządzenie zieleni; przebudowę znajdujących się w tym terenie sieci kanalizacyjnej i deszczowej; montaż separatorów i odolejaczy; 
wykonanie ogrodzenia i oświetlenia zapewniającego bezpieczeństwo; wykonanie nawierzchni z polbruku i oznakowanie. W wyniku 
realizacji projektu powstanie około 60 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Cel realizacji projektu:
Budowa parkingu osiedlowego przy ulicy Paderewskiego 49 w Bartoszycach stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta 
Bartoszyce, w zakresie 1. celu strategicznego „Ożywienie społeczno – gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni 
publicznej” (działania 1.1., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.), jak również 3. celu strategicznego: „Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych w Mieście” (działanie 3.2.).

§ 2. 1. W Tabeli 63. Źródła finansowania inwestycji planowanych w ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce (w tys. zł) dopisuje się projekt IV.24. „Budowa parkingu 
dla samochodów osobowych” o następującym brzmieniu: 
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Finansowanie projektu

Nazwa projektu Czas 
realizacji Źródło 

finansowania Kwota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem 335,00 40,00 295,00
środki własne 50,25 6,00 44,25IV.24. Budowa parkingu dla 

samochodów osobowych 2010-2011 
środki 
z funduszy UE 284,75 34,00 250,75

2. W Tabeli 63, Źródła finansowania inwestycji planowanych w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Bartoszyce (w tys. zł) ostatni wiersz tabeli „Finansowanie projektów ogółem” 
otrzymuje brzmienie: 
 

Finansowanie projektu
Czas 
realizacji Źródło 

finansowania Kwota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem 185355,57 70,00 17607,20 32155,89 38699,23 51772,96 39230,39 5111,90 708,00
środki własne 48841,51
Inne źródła 
(kredyty 
bankowe)

3270,95
Finansowanie 

projektów 
ogółem

2007-
2015 

środki 
z funduszy 
UE

133243,11

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


