
 
 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Głogów 

 z dnia 31 stycznia 2022r.  
o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego 

 
 
Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów             
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 818) informuję, że Gmina Miejska Głogów przystąpiła jako Lider do realizacji 
projektu „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych 
gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Podstawę partnerstwa stanowi: 
- UCHWAŁA NR XXIX/218/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 3 września 2020 r.                             
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. 
"Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach 
Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" 
- UCHWAŁA NR XXXI/165/20 RADY GMINY KOTLA z dnia 1 września 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Ochrona                        
i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Interwencji" 
- UCHWAŁA NR XXV/199/2020 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Ochrona                   
i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Interwencji" 
- umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Ochrona i udostępnianie cennych 
przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Interwencji” podpisana między Partnerami w dniu 29 lipca 2021 r., ze zmianami. 
 
Podział ról w projekcie: 
Partnerem wiodącym w projekcie (Liderem) jest Gmina Miejska Głogów. Pozostali partnerzy 
to: Gmina Kotla, Gmina Głogów. 
 
Realizacja projektu partnerskiego rozpoczęła się 28 stycznia 2022 r. na podstawie umowy                                      
o dofinansowanie projektu „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry                    
w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” nr RPDS. 04.04.01-02-0001/21 
w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania nr 4.4 „Ochrona i udostępnianie 
zasobów przyrodniczych”, Poddziałania nr 4.4.1 ” Ochrona  i udostępnianie zasobów przyrodniczych 
– konkursy horyzontalne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. 
 
Zaplanowane w ramach projektu partnerskiego działania dotyczą budowy przystani rzecznej 
przy zatoce Neptun w Głogowie, wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej                          



 
 
i zagospodarowaniem terenu oraz utworzenia międzygminnego  szlaku rowerowego 
prowadzącego do przystani rzecznej przy zatoce Neptun.  
 
Celem głównym projektu jest ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki 
Odry, przez budowę przystani rzecznej w Głogowie. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
- skanalizowanie ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 (ptasim i siedliskowym) 
- utworzenie miejsca umożliwiającego uprawianie turystyki i rekreacji wodnej, poprzez 
budowę przystani rzecznej w Głogowie, 
-udostępnianie zasobów przyrodniczych osobom niepełnosprawnym, poprzez przystosowanie 
przystani do ich potrzeb, 
- zwiększenie dostępności do przystani rzecznej w Głogowie, poprzez utworzenie szlaku 
rowerowego, 
- poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii, dzięki zastosowaniu w budynku 
przystani OZE i rozwiązań energooszczędnych, 
- promocja aktywnego wypoczynku z poszanowaniem środowiska naturalnego, 
- stworzenie warunków  do bezpiecznego korzystania z zasobów przyrodniczych, przez 
zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do obsługi przystani. 
 
Cele możliwe do skwantyfikowania za pomocą wskaźników produktu i rezultatu. 
Wskaźniki produktu: 
- liczba wspartych form ochrony przyrody- 2 szt., 
- liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych- 1 szt., 
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., 
- długość utworzonych szlaków turystycznych o wartości docelowej 23,7 km, 
- długość wspartej infrastruktury rowerowej o wartość docelowej 16,5 km. 
Wskaźniki rezultatu: 
-wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne- 1500 odwiedzin/ 
rok, 
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach ( innych niż przedsiębiorstwa)- 3 etaty. 
 
 
            
          Podpisano 


		2022-01-31T11:30:43+0100
	Bartłomiej Antoni Zimny




