
UCHWAŁA NR LII/709/2018 
RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia 
do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona  
i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”  
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do: 

1) złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn.: „Zielona perła miasta – 
wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”  
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 – konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-
005/18, 

2) w przypadku uzyskania dofinansowania w konkursie, o którym mowa w pkt. 1 – 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w studium wykonalności pn. „Zielona 
perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego  
w Kaliszu”. 
 
                                                               § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

       Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

               /…/ 
      Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
        DO UCHWAŁY NR LII/709/2018   

        RADY MIASTA KALISZA 
  z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia 
do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona  
i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” 
 

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 (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18).  
W ramach ww. 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 
istniejących terenów zieleni w miastach oraz ich rewaloryzacja. 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. Park 
Miejski w Kaliszu jest zarówno obiektem o przyrodniczym, jak również kulturowym znaczeniu 
historycznym. Planowane przedsięwzięcie zamyka się w tematyce zachowania i ochrony 
środowiska, zarówno kulturowego jak i naturalnego będącego dziedzictwem w wymiarze 
krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 
 
W ramach konkursu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie pn. „Zielona perła miasta – 
wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”, którego 
wstępny zakres rzeczowy obejmuje m.in.: odnowienie zieleni oraz nasadzenia nowej zieleni 
(stworzenie piętrowego i wielowymiarowego układu roślin), wyposażenie układu zieleni  
w efektywny system nawodnieniowy, poprawienie układu komunikacyjnego poprzez wymianę 
nawierzchni oraz renowację mostów parkowych, poprawienie funkcji obecnie nieefektywnego 
układu oświetleniowego, montaż małej architektury, utworzenie/modernizację placów zabaw  
i boiska, modernizacja toalety miejskiej. 
 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu  
w przedmiotowym naborze wynosi 85%. Wymóg podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów 
regulaminu konkursu. 
 
 

  Prezydent 
          Miasta Kalisza 

       /…/ 
Grzegorz Sapiński 


