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Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie dotyczące osiągnięcia wskaźnika
rezultatu tj. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji w ramach projektu
pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego
rewitalizację”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W dniu 26 lutego 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Gmina Mogilno
podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej
miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację”, z 85% poziomem dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość
projektu obejmująca: dokumentację projektową, dokumentację aplikacyjną, roboty
budowlane
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dodatkowe,
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promocyjne wyniosła 1 659 955,98 zł, z czego 1 271 766,96 zł to uzyskane
dofinansowanie.
Ramy czasowe trwania projektu: luty 2009r.- sierpień 2010r.
W ramach projektu zrealizowano cztery zadania:
1. Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Mogilnie oraz budowa niezbędnej
infrastruktury towarzyszącej. Fontanna w Parku Miejskim stanowi nawiązanie do
formy wcześniej

istniejącej fontanny, która pozostawała nieczynna od kilku lat.

Stanowi kształt sześciokąta foremnego o długości każdego z boków wynoszącej 6
m. Konstrukcja nośna fontanny wykonana została jako monolityczna żelbetowa z
obłożeniem płytami granitowymi. Powierzchnia zabudowy niecki fontannowej wynosi
93,53 m2. Nawierzchnię utwardzoną wokół fontanny (o powierzchni 1500 m 2)
wykonano z kostki betonowej, kostki granitowej i płyt granitowych. Ułożona
nawierzchnia przedstawia herb miasta Mogilna. Fontanna została wyposażona
w instalację wodociągową i elektryczną zintegrowaną z systemem sterującym
umieszczonym w budynku technicznym o powierzchni zabudowy 7,25 m 2
2. Rozbudowa monitoringu w Parku Miejskim w Mogilnie. W celu monitorowania
terenu wokół amfiteatru letniego i fontanny w parku wykonano stalowy słup
telekomunikacyjny z wysięgnikiem o wysokości 6,5m, na którym zamontowano
kamerę szybkoobrotową. Wyposażona została ona w kablową instalację elektryczną
i telekomunikacyjną. Kamera przesyła obraz kolorowy w dobrych warunkach

oświetleniowych. W nocy i w złych warunkach oświetleniowych kamera przełącza
się na obraz czarno- biały zwiększając rozdzielczość. W zestawie monitoringu
znajdują się również zasilacz, nadajnik i odbiornik. Transmisję obrazu zapewniają
moduły aktywne na odległość do 1800m.
3. Przebudowa istniejących i budowa nowych punktów świetlnych w Parku Miejskim.
W ramach zadania przebudowano 18 istniejących punktów świetlnych, a także
wybudowano 36 nowych. Łącznie ułożono ponad 1800m oświetleniowego przewodu
kablowego. Celem zadania było prawidłowe oświetlenie ciągów komunikacyjnych
pieszych, jak również innych obiektów znajdujących się w parku oraz nadanie
estetycznego, stylowego wyglądu oświetlenia.
4. Przebudowa alejek spacerowych w Parku Miejskim. Projektem objęto alejki
o nawierzchni gruntowej, żużlowej oraz częściowo bitumicznej. W wyniku realizacji
zadania nawierzchnie te wykonano z betonowej kostki brukowej - starobruk
o grubości 6cm w kolorach szary, czerwony, antracyt i żółty. Wykonane alejki
spacerowe mają szerokość od 2,00m do 3,00m. Natomiast alejka prowadz ąca od ul.
Hallera do placu manewrowego przy amfiteatrze pe łni funkcję drogi pożarowej
i dojazdowej, dlatego podobnie jak ten plac została wykonana z kostki betonowej
o grubości 8cm - polbruk w kolorze szarymi i czerwonym o szerokości 3,5 m.
Nawierzchnie z kostki typu polbruk wykonano na powierzchni 1 109,50 m2, a typu
starobruk na powierzchni 3 186,00 m2.
Zadania te były wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mogilna na lata
2009-2015.
We Wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano osi ągnięcie wskaźnika
rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji na poziomie 153,00 ha
(tj. terenu Parku Miejskiego w Mogilnie wraz z otoczeniem, którego obszar zosta ł
wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji). Zgodnie z zapisami dokumentacji
aplikacyjnej tj. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz Studium Wykonalności,
źródłem informacji dotyczącym wartości przedmiotowego wskaźnika będzie coroczne
sprawozdanie,
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składane Radzie Miejskiej w Mogilnie (przez okres 5 lat od daty ca łkowitego
zakończenia realizacji projektu), mające na celu potwierdzenie osiągnięcia
i zachowania trwałości projektu. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie
Miejskim w Mogilnie na pisemne polecenie Burmistrza Mogilna od roku 2012
sprawozdanie składał będzie Dyrektor Wydziału Infrastruktury Drogowej i Ochrony
Środowiska.

