
 
Uchwała Nr X/76/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
z dnia 22 marca 2017 r. 

 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu  

„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty” 

 

 

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 § 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 „Zwiększenie drożności 

korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty” dofinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

          /-/ Marek Kuźma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały nr X/76/17 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 22 marca 2017 r. 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu  
„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty” 

 

Celem projektu jest udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie poprzez przebudowę 

urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej oraz zapobieganie antropopresji w miejscach cennych 

przyrodniczo.  

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania: 

1. Przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb 

(zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Szczecinie) , w tym: 

- budowa/modernizacja przepławek 

- przebudowa/rozbiórka progów/przeszkód architektonicznych na Parsęcie i jej dopywach.  

2. Budowa tarlisk i bystrzy.  

3. Budowa infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji na brzegi, strefę ektonową i 

morfologię koryta rzeki. W ramach działań osłonowych zbudowanych zostanie 5 przystani dla 

kajakarzy i wędkarzy. Podstawowym celem budowy przystani będzie skanalizowanie ruchu 

turystycznego, który w chwili obecnej poprzez brak infrastruktury jest nieskoordynowany i koliduje z 

korytarzami ekologicznymi będących pod ochroną roślin i zwierząt.  

4. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. ochrony bioróżnorodności wśród społeczności 

lokalnej. W ramach działania planowana jest organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz publikacja informatorów i broszur 

edukacyjnych, które dystrubuowane będą wśród kajakarzy i środowisk wędkarskich. 

5. Przeciwdziałanie kłusownictwu. W ramach działania zaplanowane zostały patrole strażników 

rybackich oraz zakup niezbędnego sprzętu. Proceder ten jest przyczyną ograniczania drożności 

korytarzy ekologicznych i w istotny sposób powoduje zagrożenie dla gatunków chronionych. 

 

 

Całkowity koszt projektu: ok. 7 mln zł, dofinansowanie POIiŚ: 85%, wkład własny: ZZMiUW, 

WFOŚiGW  

 


