UCHWAŁA XVI/98/16
Rady Miasta Kolno
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata 2015 – 2020” wraz
z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno
na lata 2015 -2020”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje :
§1
W uchwale Nr XII/78/16 Rady Miasta Kolno z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu

Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata 2015 – 2020” wraz z „Prognozą Oddziaływania
na Środowisko dla Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata 2015 -2020” w załączniku
do uchwały wprowadza się następującą zmianę: w rozdziale „7. Wnioski z diagnozy i propozycje
działań” dodaje się punkt 7.2.4 w brzmieniu:
„7.2.4. Obszar rewitalizacji
1. Analizy poczynione na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno

pozwoliły na wskazanie, że w obrębie administracyjnym miasta Kolno występują obszary
tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze – obszary te charakteryzują się utratą
dotychczasowych funkcji wynikających z przemian gospodarczych o charakterze
strukturalnym i zmian na lokalnych rynkach zatrudnienia, a przeprowadzenie w krótkim
czasie restrukturyzacji upadających tradycyjnych gałęzi przemysłu, handlu i usług jest
niemożliwe. Obszary te charakteryzują się nagromadzeniem na ich terenie negatywnych cech
społecznych oraz gospodarczych i przestrzenno-funkcjonalnych, takich jak niski poziom
zamożności mieszkańców, wyższy poziom bezrobocia niż reszta miasta, słaba dostępność i
jakość usług publicznych oraz pogarszająca się sytuacja społeczno-gospodarcza. Na terenie
obszaru przeważają budynki stare sprzed 1989 roku, zaś zlokalizowane to nieruchomości
wymagają remontu. Budynki wielorodzinne posiada zniszczoną elewację. Przestrzeń
pomiędzy budynkami nie jest właściwie zagospodarowana lub pozostaje w ogóle
niezagospodarowana.
2. Oznaczenie obszaru: obszar obejmujący ulice Księcia Janusza; Wojska Polskiego;
M. Konopnickiej; Kubraka; Konstytucji 3 Maja; Łazienna; Ogrodowa; T.Kościuszki; Chopina.
Obszary tych ulic obejmują ok. 20% ogółu mieszkańców miasta.
3.











Wskazany obszar obejmuje między innymi obiekty :
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie
Cmentarz Komunalny w Kolnie
Rodzinny Ogród Małego Dziecka
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
Starostwo Powiatowe w Kolnie
Urząd Miasta Kolno
Urząd Gminy Kolno
po byłej Synagodze z XIX wieku
Budynki domów jednorodzinnych i komunalnych.

W wyniku przeprowadzonej analizy zdefiniowano na danym obszarze następujące problemy:
 koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu kapitału społecznego,
 niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,
 występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej,
 brak komunikacji miejskiej, dostęp do osiedli domków jednorodzinnych – zły stan chodników
i nawierzchni jezdnej, ul. Szkolna, M. Konopnickiej, Floriana, Łąkowa, Boczna, Żurawia
 liczne problemy dotyczące niezadawalającego stanu placów na których nierzadko dochodzi
do drobnych wypadków (potknięcia i upadki). Dostosowania obecnej nawierzchni placu
i dojścia do obiektu do podstawowych wymogów bezpieczeństwa i zagospodarowanie
przestrzeni na nowe cele społeczne
 ograniczenia w dostępnie do infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, w tym
infrastruktury drogowej.
Na obszarze zdegradowanym powinny zostać zrealizowane dziania ukierunkowane na ograniczenie
zakresu usprawnienia pomocy społecznej i wzbogacenie oferty, uzyskanie ładu w przestrzeni
oraz podniesienie jakości ładu przestrzennego Miasta Kolno. Skutkiem działań rewitalizacyjnych
będzie zwiększenia aktywności mieszkańców na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej, na rozwijaniu
ich zdolności przedsiębiorczych, odbudowaniu więzi społecznych i tworzeniu nowych, sprzyjających
aktywności i ożywieniu obszaru. Rewitalizacja posłuży również do działania na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego, remontów i konserwacji obiektów zabytkowych. Zadaniem rewitalizacji
będzie przede wszystkim odwrócenie negatywnych trendów takich jak:
1) degradacja przestrzeni, zanik funkcji danego obszaru, czy brak dostosowania tych funkcji
do potrzeb mieszkańców lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych
2) występowanie negatywnych zjawisk społecznych (patologie, bezrobocie, zwiększona
przestępczość
3) niska, niewielka aktywność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia – jako
odpowiedź na istniejące potrzeby w zakresie handlu, usług, przywróceniem równowagi życia
społecznego.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą mieć charakter kompleksowy i oddziaływać bezpośrednio
na różne sfery rewitalizacji. Planowane przedsięwzięcia w efekcie końcowym będą skutkowały
kompleksowym
rozwiązaniem
problemów
(społecznych,
gospodarczych,
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych) występujących na obszarze zdegradowanym bądź
znaczącym zmniejszeniem ich skali. W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych planowane
będzie:
 stworzenie lub zagospodarowanie istniejących przestrzeni publicznych w harmonii
z otoczeniem (parki, skwery, place zabaw)
 mobilizowanie mieszkańców do podejmowania aktywności na rzecz uzgodnionych
w programie rewitalizacji działań,
 renowacja zabudowy, w tym obiektów infrastruktury społecznej
 stworzenie infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości i zapewnieniu różnorakich usług
dla mieszkańców
 tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym
 dbałość o obiekty o walorach architektonicznych i historycznych.
Głównym źródłem wsparcia przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych będą środki EFRR i EFS
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
działania 8.5 Rewitalizacja oraz działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dostępne
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca. Komplementarnie planowane

będzie wykorzystanie środków wsparcia EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
objętego PROW na lata 2014-2020, typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona
zabytków i budownictwa tradycyjnego”. W obszarze inwestycji dotyczących kultury planuje się
wsparcie ze środków krajowych Programów MK i DN, Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura
domów kultury, Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna. Dodatkowym źródłem
wsparcia remontów kościołów będzie Fundusz Kościelny. Środki te zostaną przeznaczane na remonty
i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, a także na wykonywanie podstawowych
prac zabezpieczających. Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych PFRON zostanie przeznaczone na przystosowanie obiektów kulturalnych
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakłada się pozyskanie wsparcia zewnętrznego ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w szczególności wsparcia
indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych,
biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych
w urzędzie pracy). W okresie programowania 2014-2020 planuje się również pozyskanie wsparcia
realizacji projektów rewitalizacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej EIS PWT Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020, który obejmuje podregion łomżyński obejmujący powiat kolneński.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Śniadach

