
 

Uchwała Nr XV/120/18 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 
z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu  

„Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w Dorzeczu 

Parsęty” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystępuje do projektu „Działania na rzecz 

odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w Dorzeczu Parsęty” dofinansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.4.1 (Ochrona in-situ lub 

ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych). 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XV/120/18 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Działania na 

rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w Dorzeczu Parsęty” 

 

 

Celem projektu jest odtworzenie i zachowanie siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu rzeki Parsęty. 

W ramach projektu, realizowane będą następujące działania związane z udrożnieniem szlaków 

migracyjnych dla ryb i minogów: 

 1. Modernizacja przepławki w Karlinie (rzeka Radew) - Adaptacja stopnia o wys. 1,5 m do 

migracji organizmów wodnych poprzez udrożnienia bystrzem kaskadowo ryglowym. Dodatkowym 

efektem będzie lokalne spowolnienie odpływu wód niskich ze względu na kamienne zawężenie 

przekroju poprzecznego koryta na poziomie wód niskich, bez wpływu na spływ wód powodziowych. 

2. Budowa przepławki w Storkowie (rzeka Parsęta) – budowa przy jazie o wysokości 3,60 m, 

przepławki w formie bystrza kaskadowego o szacowanej długości 60-70 cm i wewn. szerokości min. 

2,0 m. 

3. Udrożnienie Parsęty w Radomyślu poprzez rozbiórkę pozostałości po dawnym młynie (rzeka 

Parsęta) – budowa sekwencji bystrze – ploso. 

4. Budowa przepławki w Pustkowiu (Parsęta) – budowa przy jazie o wysokości 3,64 m, 

przepławki w formie bystrza kaskadowego o szacowanej długości 60-70 cm i wewn. szerokości min. 

2,0 m. 

Dofinansowanie wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych.  

wartość projektu: 6 791 000,00 zł 

Wkład własny do projektu zostanie pozyskany ze źródeł zewnętrznych. 

Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2019 r. – grudzień 2022 r. 


