
Uchwała nr XXXV/56/2017 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

  w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016 – 2023. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 wydanymi przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r.  Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Giżycka 2016-2023 zgodnie z uchwałą 

nr XXX/153/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji 

"Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 - 2023" w rozdziale 5. Wykaz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w podrozdziale 5.2. Wykaz uzupełniających  przedsięwzięć wpisuje się  w tabeli 

17. Projekty uzupełniające następujące projekty: 

64. 
Gmina Miejska 

Giżycko 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych przy 

ulicy Konarskiego nr 

17,19, 19A, 23A oraz 

przy ulicy Wilanowska 

nr 2  

Zakres zadań m. in.: 

 

Konarskiego 17: 

Ocieplenie stropu pod strychem 

Ocieplenie stropu nad piwnicą 

Wymiana okien  

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

 

Konarskiego 19: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Wymiana okien 

Ocieplenie stropu pod strychem 

Ocieplenie stropu nad piwnicą 

 

Konarskiego 19A: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie stropu pod strychem 

Wymiana okien 

 

Konarskiego 23A: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Wymiana okien  

 

Wilanowska 2: 

Ocieplenie stropu pod strychem 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

oraz dopisuje w tej tabeli część 

Infrastruktura kultury i dziedzictwo kulturowe 



65. Gmina Miejska 

Giżycko/Giżyckie 

Centrum Kultury 

 

Adaptacja Giżyckiego 

Centrum Kultury 

polegająca na 

unowocześnieniu form 

jego wykorzystania 

wraz zakupem 

wyposażenia 

wpływającego na 

zwiększenie 

potencjału 

turystycznego obiektu. 

Ogólny zakres, m.in.:  

wykonanie robót budowlanych, 

sanitarnych, przebudowa przyłącza c.o., 

roboty elektryczne, wentylacja, akustyka, 

elektroakustyka, kinotechnika, technika 

sceniczna, okablowanie strukturalne oraz 

zakup niezbędnego wyposażenia . 

66. Gmina Miejska 

Giżycko/Giżyckie 

Centrum Kultury  

Renowacja Muru 

Carnota i adaptacja 

Kaponiery zabytkowej 

Twierdzy Boyen na 

potrzeby zachowania 

dziedzictwa 

kulturowego 

Zakres zadań m. in.: 

- Roboty budowlane i konserwatorskie 

muru Carnota na odcinku pomiędzy 

bramami: Giżycką i Kętrzyńską; 

- remont/adaptacja kaponiery przy bramie 

Giżyckiej wraz zakupem wyposażenia 

obiektu wpływającego na jego 

unowocześnienie wraz 

zagospodarowaniem otoczenia  

w rozdziale 7. Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji 

wpisuje się do tabeli 18. Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 

w części Projekty uzupełniające 

64. 

Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych przy ulicy Konarskiego nr 

17,19, 19A, 23A oraz przy ulicy 

Wilanowska nr 2 

1 500 000,00 

Dofinansowanie EU/ 

dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 

środki własne 

65. 

Adaptacja Giżyckiego Centrum Kultury 

polegająca na unowocześnieniu form 

jego wykorzystania wraz zakupem 

wyposażenia wpływającego na 

zwiększenie potencjału turystycznego 

obiektu. 

4 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 

dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 

środki własne 

66. 

Renowacja Muru Carnota i adaptacja 

Kaponiery zabytkowej Twierdzy Boyen 

na potrzeby zachowania dziedzictwa 

kulturowego 

2 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 

dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 

środki własne 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

   Rady Miejskiej w Giżycku 

Cezary Piórkowski 


