
 
Uchwała Nr XI/87/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu  

„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Parsęty i jej dopływów” 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy 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 1948 oraz 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 uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystępuje do projektu „Budowa niebieskiego 

korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Parsęty i jej dopływów” dofinansowanego ze środków 

Programu LIFE + oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

Przewodniczący Zagromadzenia 

           /-/ Marek Kuźma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały nr XI/87/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu  

„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Parsęty i jej dopływów” 

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Zachdniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Szczecinie oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

 

Główne działania projektu: 

1.  Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy infrastruktury hydrotechnicznej na 

Parsęcie i jej dopływach (rozbiórka istniejących progów wodnych i wykonanie w ich miejsce kaskady 

bystrzy kamiennych w sekwencji bystrze ploso) - ZZMiUW 

2. Przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb 

łososiowatych (przywrócenie ciągłości cieków wodnych na Parsęcie i jej dopływach) - ZZMiUW 

3. Budowa tarlisk dla ryb łososiowatych - ZMiGDP  

4.  Aktywna ochrona siedlisk (walka z kłusownictwem, przeciwdziałanie zagrożeniom ograniczenie 

presji wędkarskiej) – ZMiGDP 

5. Budowa infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji (przystanie kajakowo-wędkarskie, tablice 

ostrzegawcze, wytyczenie ścieżek edukacyjnych) – ZMiGDP 

6. Zwalczanie inwazyjnych gatunków w dorzeczu Parsęty 

6. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych – ZMiGDP, RDOŚ, 

ZZMiUW 

7. Informacja i promocja projektu – wszyscy partnerzy 

8. Zarządzanie projektem - ZZMiUW 

 

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu LIFE oraz środków NFOŚiGW. 

Całkowity koszt projektu ok. 6 mln. Euro , łączne dofinansowanie do 90%, na dofinansowanie wkładu 

własnego, Związek będzie starał się pozyskać dotację ze środków WFOŚiGW . 

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023, pod warunkiem pozyskania dofinansowania. 


