
Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

Nr RM.0006.3.2017

Uchwała Nr .. ./ .. ./2017
Rady Miejskiej w Kole

z dnia ... sierpnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie i
przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.
"Rekultywacja akwenu Zalewu Ruszkowskiego na terenie miasta Koło" w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działanie 2.5 Poprawa
jakości środowiska miejskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016 r. poz. 446 ze zm. ) w związku z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie
konkursu m POIS.02.05.00-IW.02-00-1041l7 w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ l. Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji
określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja akwenu Zalewu
Ruszkowskiego na terenie miasta Koło" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 - 2020, Działanie 2.5 .Poprawa jakości środowiska miejskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Robert Siwiński



UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Koła zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja akwenu
Zalewu Ruszkowskiego na terenie miasta Koło" w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 .Poprawa jakości środowiska
miejskiego". Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia dla
zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

Podstawowym celem wnioskowanego przedsięwzięcia jest zapobieżenie postępującej
degradacji akwenu Zalewu Ruszkowskiego i przekształcenie go w teren służący wypoczynkowi
i rekreacji mieszkańców Koła oraz osób odwiedzających miasto. Pozostałymi celami projektu
jest: poprawa jakości środowiska miejskiego, poprawa warunków wpływających na zdrowie
ludzi i stan środowiska naturalnego, podniesienie estetyki miasta Koło.

W ramach planowanej rekultywacji zdegradowanego akwenu Zalewu Ruszkowskiego
zakłada się przeprowadzenie prac związanych z oczyszczeniem zbiornika wodnego z
zachowaniem pierwotnego naturalnego charakteru brzegów i dna do takiej jakości wody, aby
można było udostępnić go jako kąpielisko. Dodatkowo zaplanowano zagospodarowanie terenu
przyległego do południowej i zachodniej części zalewu. Jak wykazała analiza jakościowa
wody, aby zapobiec zakwaszeniu i w konsekwencji dystrofizacji zbiornika, ze względu na
niedużą kubaturę, powierzchnię zalewu oraz ilość zanieczyszczeń, należy zapewnić większe
stężenie tlenu rozpuszczonego w toni oraz ograniczyć dopływ zanieczyszczeń rzeką Teleszyną.
Trzeba również wywołać stały ruch w całym obrębie czaszy zbiornika. W tym celu w
opracowanym na potrzeby projektu programie funkcjonalno - użytkowym zaproponowano
zastosowanie dwóch aeratorów strumieniowych dennych, zasilanych powietrzem z dmuchawy
usytuowanej na brzegu. Zaproponowano również zastosowanie rozwiązania wykorzystującego
ideę syfonu Olszowskiego. Rozwiązanie to polega na ułożeniu na dnie rury, która
odprowadzałaby wodę z wybranego miejsca w toni wprost poza urządzenie piętrzące. Dzięki
temu wymiana wody w zbiorniku odbywałaby się również z punktu usytuowanego w
południowo-zachodniej części zbiornika. Dodatkowo w celu redukcji ładunków niesionych
przez wody rzeki Teleszyny na ujściu rzeki do Zalewu Ruszkowskiego (w pobliżu mostu
drogowego) postawione zostaną filtracyjne bariery biologiczne z przepływowych złóż
zanurzonych. W ramach zagospodarowania terenu przyległego do jeziora w jego południowej
części terenu projektuje się plaże ok. 400 m2 usypaną ze żwirku, z której będzie wejście do
wody oraz na drewniany pomost. W środku pomostu przewiduje się basen pływający
zabezpieczony w wodzie siatkami. Przy plaży przewiduje się prysznice, ławki oraz drewniane
altanki piknikowe z ławkami i stołami. Zaraz za plażą znajdować ma się droga dojazdowa, przy
której projektuje się plac handlowy, toaletę kontenerową, kontener z możliwością podłączenia
się do prądu, altanki oraz parking na samochody osobowe. Na zalewie zaprojektowano także
drewniane pomosty dla wędkarzy. Celem oświetlenia terenu zakłada się montaż ledowych lamp
oświetleniowych.
Wszystkie koszty projektu (w tym VAT) stanowią koszty kwalifikowane i wynoszą
1.786.160,49 zł, w tym:
-rob. budowlane 1.733.489,43 zł,
-informacja i promocja 12.300,00 zł,
-nadzór budowlany 40.371,06 zł;
Projekt zapobiega postępującej degradacji terenów, umożliwia poprawę stanu środowiska oraz



racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Powierzchnia terenu objętego rekultywacją wynosi
6,15ha. Po zakończeniu realizacji projektu ok. 98 % powierzchni terenu zostanie przeznaczone
na teren biologicznie czynny. Teren Zalewu Ruszkowskiego i okolic udostępniany będzie
bezpłatnie dla społeczeństwa.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 200 000
000 zł. Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.5 ze środków Funduszu
Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem
elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu daje możliwość pozyskania
środków finansowych w formie dotacji UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
Pozostałe koszty zostaną sfinansowane ze środków własnych Gminy Miejskiej Koło.

Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.



LEGENDA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ZALEWU RUSZKOWSKIEGO W KOLE
I ,,'

Ir-\~~l;-"~'!,L \))!'tWZ\'

-: .' '100':>. I
L: .• ~ą~~2.2'tj

I
'I
I

.1
,;

6/7

:/łl.'9 Ą'I,
J
I

6 Teren opracowaniao Ławka

00 Altanka piknikowa z ławkami i stolem

~ Pomost dla wędkarzy
~ Prysznice 3 szt.

[]] Lampy oświetleniowe

W Miejsce na wieżyczkę ratowniczą

~ Pomost drewniany szerokość 1,5 m
B Droga dojazdowa

§ Ścieżka piesza z mialu kamiennego

[Q] Szambo 10m3

G) Kontener dzwiękochłonny na dmuchawę
powietrzną + prąd 5 kW wys. ok. 2,2 m

@ Basen pływający 20x40 m

@Plaża

@ Toalety kontenerowe 2 szt. 2,6 x 2,6 m

® Plac handlowy

® Kontener z 4 licznikami 45 kW wys. ok. 2,2 m

® Parking 32 miejsca postojowe
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