
UCHWAŁA NR XXVIII/342/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 września 2016 r.

w  sprawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Kalisza  do  złożenia  wniosku
o  dofinansowanie  do  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020  
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój
terenów zielonych miasta Kalisza” 

Na podstawie art.  18 ust. 1 w związku z art.  7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do:

1) złożenia wniosku  o dofinansowanie  dla przedsięwzięcia  pn.:  „Kalisz  –  miasto  dobrej
atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ
projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,

2) w  przypadku  uzyskania  dofinansowania  w  konkursie, o  którym  mowa  w  pkt.  1  –
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w studium wykonalności pn. „Kalisz
– miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza”.

                                                               § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
             /.../
    Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 
        DO UCHWAŁY NR XXVIII/342/2016  

        RADY MIEJSKIEJ KALISZA
  z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie
z  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020  oraz  przyjęcia  do
realizacji przedsięwzięcia pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów zielonych
miasta Kalisza” 

Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  jako  Instytucja
Wdrażająca  Osi  priorytetowej  II  Ochrona  Środowiska,  w  tym  adaptacja  do  zmian  klimatu,
współfinansowanej  ze  środków  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłosił konkurs zamknięty projektów w ramach działania
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać  m.in. projekty dotyczące rozwoju terenów
zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (typ projektu 2).
Wspierane będą działania, które przyczyniają się do zahamowania spadku powierzchni terenów
zieleni  w  miastach  i  ich  obszarach  funkcjonalnych.  Działania  te  będą  przyczyniać  się  do
promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji
przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców. 

W ramach konkursu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie pn. „Kalisz – miasto dobrej
atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza”, którego zakres rzeczowy obejmuje: 

a) Planty Miejskie – etap I:
− odnowienie  zieleni  oraz  nasadzenia  nowej  zieleni  (stworzenie  piętrowego  

i wielowymiarowego układu roślin),
− wyposażenie układu zieleni w efektywny system nawodnieniowy,
− poprawienie układu komunikacyjnego chodników oraz wymiana nawierzchni,
− poprawienie funkcji obecnie nieefektywnego układu oświetleniowego, 
− poprawa mikroklimatu miejsca (2 fontanny),
− mała architektura,  elementy kultury – tablice, 
− strefa WIFI,
a) teren Parku Przyjaźni: 
− nasadzenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, żywopłoty, kwietniki, obsadzenie stawów

kłączami roślin).

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu  
w przedmiotowym naborze wynosi 85%. Wymóg podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów
regulaminu konkursu.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
                     /.../

Artur Kijewski
                         Wiceprezydent Miasta Kalisza

     


