
UCHWAŁA NR 582 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 sierpnia 2021 roku  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

 „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 3 pkt. 3 i art. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Zatwierdza do realizacji projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne 

przebudzenie w Koninie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu 

państwa. 

2. Okres realizacji projektu 01.09.2021 r. do 30.04.2024 r. 

3. Całkowity koszt zadania wynosi 9 719 347,84 PLN w tym: 

3.1. Koszty kwalifikowane projektu: 9 673 347,84 PLN 

3.2. Koszty niekwalifikowane 46 000,00 PLN 

3.3. Dofinansowanie: 8 222 345,63 PLN: 

3.3.1. ze środków MF EOG (85%): 6 988 993,73 PLN 

3.3.2. z budżetu państwa (15%): 1 233 351,90 PLN 

3.4. Wkład własny: 1 497 002,21 PLN. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 582 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie – 

klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. 

Projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, 

realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany 

Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa. 

Okres realizacji projektu to 01.09.2021 r. do 30.04.2024 r. 

Beneficjentem jest Miasto Konin. 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie:  

1. z podmiotem zagranicznym – stowarzyszeniem Norwegian Association for 

Green Infrastructure (NFGI), 

2. z podmiotami krajowymi - Polskim Stowarzyszeniem "Dachy Zielone" oraz 

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Wartość dofinansowania projektu: 1 905 128,86 EUR tj. 8 222 345,63 PLN co stanowi 

85 % dofinansowania (przy przeliczaniu budżetu z € na PLN zastosowano średni miesięczny kurs 

wymiany, publikowany w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczony dla 

ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3159 PLN). 

Głównymi celami projektu są: 

1. zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian 

klimatu oraz adaptacja do tych zmian, 

2. podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu, 

3. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji 

w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Projekt polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, 

związanych z: 

1. zwiększeniem powierzchni terenów zielonych, 

2. zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych 

w mieście w miejscu ich powstawania, 

3. likwidacją miejskiej "wyspy ciepła", 

4. poprawą mikro klimatu wewnątrz miasta. 



Wskazanym działaniom będą towarzyszyły działania edukacyjno-informacyjne, 

zwiększające świadomość mieszkańców miasta na temat skutków zmian klimatu.  

W ramach projektu poprzez nowe nasadzenia, częściowe rozszczelnienie nawierzchni, 

wprowadzenie retencji wód opadowych oraz małą architekturę zostaną utworzone 

zielone korytarze miejskie (23 odcinki) o łącznej długości ok. 17 km.  

Ponadto powstaną 2 parki kieszonkowe (na Zatorzu oraz na ul. 11 Listopada) 

o łącznej pow. 3.038 m2 oraz 7 zielonych podwórek miejskich (teren zielony obok 

amfiteatru, osiedle Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności, 

Pociejewo) o łącznej pow. 90.809 m2, z których każde poprzez charakter 

zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni np. woda, 

powietrze, człowiek jako część natury, co dodatkowo stanowić będzie element 

edukacji ekologicznej. 

Dla poprawy mikroklimatu w mieście projekt zakłada budowę 3 tężni na 

pow. 26.190 m2 (Pociejewo). Inwestycja będzie pełnić rolę miejskiego inhalatora 

i remedium na smog i zanieczyszczenie powietrza. 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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