Uchwała Nr XII/96/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym
Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Podtyp projektów 2a: Zwiększenie
drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym
mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz §
11 pkt 1 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr
10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz.
1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się środki finansowe w wysokości 5 055 366,50 zł z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II –
Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Podtyp
projektów 2a: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu
lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do
zmian klimatu.
§ 2. Środki, o których mowa w § 1, zostaną przeznaczone na realizację projektu
„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/96/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym
Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Podtyp projektów 2a: Zwiększenie
drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym
mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu
W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie drożności korytarzy
ekologicznych w Dorzeczu Parsęty” konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
otrzymanych środków do kwoty kosztów kwalifikowanych.
Celem projektu jest wzrost bioróżnorodności poprzez przywrócenie morfologicznej ciągłości
wodnych korytarzy ekologicznych na 3 dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy.
Realizacja projektu umożliwi likwidację barier, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz zapewni
warunki do swobodnego przemieszczania się gatunków ryb na Specjalnym Obszarze Ochrony
Siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007. Udrożnienie korytarza ekologicznego odbędzie
się poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych do ekologii migrujących gatunków: minoga
rzecznego (Lampetra fluviatilis), minoga strumieniowego (Lampetra planeri), łososia atlantyckiego
(Salmo salar), głowacza białopłetwego (Cottus gobio) i kozy (Cobitis taenia).
Główne działania projektu:
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy infrastruktury hydrotechnicznej
(rozbiórka istniejących progów wodnych i wykonanie w ich miejsce kaskady bystrzy kamiennych w
sekwencji bystrze ploso).
2. Przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb
łososiowatych (przywrócenie ciągłości cieków wodnych na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia).
Zlikwidowanych zostanie 14 stopni wodnych, 5 zastawek i 1 jaz wodny o wysokości od 0,5m do 1
m. Wybudowanych zostanie 47 bystrzy o wysokości 0,3 m i długości 20 cm.
3. Aktywna ochrona siedlisk (walka z kłusownictwem, przeciwdziałanie zagrożeniom ograniczenie
presji wędkarskiej).
4. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych.
5. Informacja i promocja projektu.
6. Zarządzanie projektem.
Całkowita wartość projektu:
Wysokość wydatków kwalifikowanych:
Wysokość dofinansowania POIiŚ

5 947 490,00 PLN
5 947 490,00 PLN
5 055 366,50 PLN

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

