
 
Uchwała Nr IX/64/16 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu  

„Dwory i pałace południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców 

dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (South 

Baltic Manors – Valorisation of manors for toyrism development in rural areas of the 

South Baltic area)” 

 

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 i poz. 1579) 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. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystępuje do projektu „Dwory i pałace 

południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na 

terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (South Baltic Manors – Valorisation of manors 

for toyrism development in rural areas of the South Baltic area)” współfinansowanego ze środków 

Programu Południowy Bałtyk. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

/-/ Marek Kuźma 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały nr IX/64/16 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu  

„Dwory i pałace południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla 

rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (South Baltic 

Manors – Valorisation of manors for toyrism development in rural areas of the South Baltic 

area)” 

 

  
Projekt składany jest w partnerstwie z parterami z Niemiec, Polski i Litwy. W ramach projektu realizowane 
będą następujące działania: 

1. Aktualizacja informacji i inwentaryzacja dworów, pałaców, parków i innych historycznych obiektów 
na terenie ZMiGDP. Inwentaryzacja będzie dotyczyła pozyskania informacji nt. wybranych obiektów 
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zweryfikowania pozyskanych informacji z 
aktualnym stanem technicznym obiektów oraz ustalenie obecnych właścicieli obiektów. 

2. Analiza historyczna zinwentaryzowanych obiektów pod kątem ciekawych historii, legend i 
opowieści związanych z obiektem, historii poprzednich i obecnych właścicieli na bazie dokumentów 
pozyskanych na terenie Polski i Niemiec.  

3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania min. 3 wybranych obiektów. Koncepcja  obejmowała 
będzie przedstawienie konkretnych propozycji, koncepcji zagospodarowania poszczególnych 
obiektów i możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju turystyki transgranicznej. 

4. Wydanie przewodnika rowerowego i mapy po dworach, pałacach, parkach i innych zabytkowych 
obiektach dorzecza Parsęty (opracowanie merytoryczne wraz z korektą językową przewodnika i 
mapy, tłumaczenie na 2 języki, opracowanie i skład graficzny,  wydruk w 3 wersjach językowych 60 
tys. Egzemplarzy. 

5. Opracowanie identyfikacji wizualnej dla szlaku, obejmującej jednolitą stronę graficzną dla 
przewodników, map, tablic, strony internetowej, aplikacji mobilnej i innych materiałów 
promocyjnych. 

6. Opracowanie strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D. 
7. Oznakowanie minimum 30 wybranych obiektów historycznych (dworów, pałaców i historycznych 

budynków wiejskich) za pomocą zewnętrznych tablic informacyjnych. Tablice zawierać będą 
informację o obiekcie, zdjęcia i mapę lokalizującą obiekt. 

 
Całkowity koszt projektu ok. 3 mln. Euro, budżet ZMiGDP: ok. 250 tys. Euro. Dofinansowanie UE 
85%. Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania. 
 


