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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq pnez Miasto L6di projektu 
pn. ,,Zintegrowany system ochrony w ogrodach botanicznych wybranych gatunkbw 

roSlin ginqcych na terenie Polski" wsp6Hinansowanego ze Srodkbw Funduszu 
SpbjnoSci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i ~rodowisko 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. Wyraia siq zgodq na realizacjq przez Miasto Lodi w latach 2016 - 2020 projektu 
pn. ,,Zintegrowany system ochrony w ogrodach botanicznych wybranych gatunkdw roilin 
ginqcych na terenie Polski" wspolfinansowanego ze Srodk6w Funduszu SpojnoSci w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 201 4-2020, zwanego dalej Projektem. 

8 2. 1. Realizacja Projektu nastagi w przypadku jego zatwierdzenia do realizacji przez 
Centrum Koordynacji Projektow ~rodowiskowych. 

2. Miasto L6di bqdzie jednym z podmiotow realizujqcych Projekt, a beneficjentem 
wiodqcym Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

$ 3. Realizacja Projektu nastagi ze Srodk6w pochodzqcych z Funduszu SpojnoSci 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020, w czqhi 
dotycqcej Miasta Lodzi do wysokoSci 545.725,OO zl (slownie: pigset czterdzieSci pi& 
tysiqcy siedemset dwadziedcia piqC zlotych) wydatk6w kwalifikowanych Projektu oraz 
z budzetu Miasta Lodzi do wysokoSci 245.610,OO zl (slownie: dwieScie czterdzieSci piqC 
tysiqcy szeSCset dziesiqC zlotych). 

8 4. W przypadku otrzymania dofinansowania Rada Miejska w Lodzi zobowiqzuje 
Prezydenta Miasta Lodzi do zabezpieczenia Srodkow koniecznych do realizacji Projektu. 

fj 5. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

tj 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami art. 69 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poi. zm.) Ogrod Botaniczny w todzi prowadzi 

dzialalnoSt majqcq na celu ochronq gatunkow roSlin zagrozonych wyginieciem w stanie 

wolnym. W chwili obecnej w Ogrodzie Botanicznym prowadzona jest ochrona ex-situ 

ok. 50 gatunkow roilin rzadkich i zagroionych wyginiqciem, pochodzqcych ze stanowisk 

naturalnych ze szczegolnym uwzglqdnieniem flory regionu Srodkowej Polski. W Ogrodzie 

prowadzona jest uprawa oraz mnozenie tych cennych roilin co umoiliwia zachowanie 

ich puli genowej . 

W zwiqku z mozliwoSciq pozyskania dotacji z Funduszu SpojnoSci w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 20 14-2020 (06 priorytetowa I1 

Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Dzialanie 2.4 Ochrona przyrody 

i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagroionych 

gatunkow i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a Dzialania o charakterze 

dobrych praktyk, zwiqane z ochronq zagrozonych gatunkow i siedlisk przyrodniczych), 

Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi  planuje uczestnictwo Ogrodu Botanicznego we wniosku 

aplikacyjnym o dofinansowanie zadania pn. ,,Zintegrowany system ochrony w ogrodach 

botanicznych wybranych gatunkow roilin ginqcych na terenie Polski". Beneficjatem 

wiodqcym ww. wniosek jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Ogrod 

Botaniczny), ktory ubiega siq o dofinansowanie w Centrum Koordynacji Projektow 

~rodowiskowych. Realizacja projektu jest planowana w latach 201 6-2020. 

Dziqki uczestniczeniu w tym projekcie lodzki Ogrod Botaniczny bqdzie mogl zakupiC 

sprzqt laboratoryjny sluiqcy m,in. do dlugotnvalego przechowywania nasion w niskich 

temperaturach, ktory bqdzie uzupelnieniem kolekcji zachowawczych roilin rzadkich 

i zagrozonych wyginiqciem uprawianych na terenie Ogrodu. 

Szacunkowa wartoid projektu w czqSci dotyczqcej Miasta Lodzi wynosi 791.335 zl. 

85 % kosztow kwalifikowalnych projektu stanowi dofinansowanie ze Srodkow Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020, ktore wynosi 545.725 zl. 

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, wnioskodawca czyli Miasto 

Lodi - Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi  musi zabezpieczyt pozostale Srodki niezbedne 

do realizacji projektu w wysokoSci 15 % jego wartoSci tj. 96.305 zl oraz koszty podatku 

VAT tj. 149.305 zl, co lqcznie daje kwote 245.610 z1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku 

o dofinansowanie przez Centrum Koordynacji Projektow ~rodowiskowych jest podjccie 

przez Rade Miejskq w Lodzi powyiszej uchwaly. 


