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Historia parków i terenów parkowych w Brzegu



Historia parków i terenów parkowych w Brzegu



Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego
wartość całkowita zadania: 570 293,41 zł 

kwota dofinansowania: 439 334,59 zł (77,03%)

zbiornik wodny w Parku Centralnym przed modernizacją zbiornik wodny w Parku Centralnym po modernizacji



Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego
wartość całkowita zadania: 570 293,41 zł 

kwota dofinansowania: 439 334,59 zł (77,03%)

zbiornik wodny w Parku Centralnym dawniej



Nadzór herpetologiczny na terenie Parku Centralnego



Traszki zwyczajne



Traszki grzebieniaste



Żaby i ropuchy zielone



Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka”oraz części ogrodowej
wartość całkowita zadania: 2 086 673,81 zł 

kwota dofinansowania: 1 735 217,03 zł (83,15%)

„Kwadratówka” przed modernizacją „Kwadratówka” po modernizacji



Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka”oraz części ogrodowej
wartość całkowita zadania: 2 086 673,81 zł 

kwota dofinansowania: 1 735 217,03 zł (83,15%)

„Kwadratówka” dawniej



Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego
wartość całkowita zadania: 2 999 999,90 zł 

kwota dofinansowania: 2 549 999,91 zł (85%)

zbiornik wodny przy ul. Korfantego przed modernizacją zbiornik wodny przy ul. Korfantego po modernizacji



Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego
wartość całkowita zadania: 2 999 999,90 zł 

kwota dofinansowania: 2 549 999,91 zł (85%)

zbiornik wodny przy ul. Korfantego dawniej



Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie 
Gminy Brzeg i Lewin Brzeski

wartość całkowita zadania: 3 365 471,32 zł
kwota dofinansowania: 1 787 541,72 zł (57%)

staw w Parku Wolności przed modernizacją staw w Parku Wolności po modernizacji
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Gminy Brzeg i Lewin Brzeski
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Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie 
Gminy Brzeg i Lewin Brzeski

wartość całkowita zadania: 3 365 471,32 zł
kwota dofinansowania: 1 787 541,72 zł (57%)

Obrazki plamiste w Parku Wolności



Rewaloryzacja Parku Chrobrego
wartość całkowita zadania: 4 412 586,92 zł

kwota dofinansowania: 2 413 126,30 zł (54,58%)

fosa w Parku im. Bolesława Chrobrego przed 
modernizacją

fosa w Parku im. Bolesława Chrobrego po modernizacji 



Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu
wartość całkowita zadania: 8 202 700,85 zł 

kwota dofinansowania: 6 972 295,72 zł (85%)

fosa przy ulicach Kamienna i Piastowska przed modernizacją nowy teren parkowy o powierzchni ponad 3 ha



Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu
wartość całkowita zadania: 8 202 700,85 zł 

kwota dofinansowania: 6 972 295,72 zł (85%)

Projekt w liczbach: 
 nasadzenia odtwarzające i uzupełniające w postaci drzew - 807 sztuk;
 nasadzenia krzewów i runa parkowego - 218.350 sztuk;
 odtworzenie trawników na obszarze - 32.495 ha;
 cięcia sanitarne drzew i krzewów w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew, wycinka samosiewów oraz drzew 

suchych;
 utworzenie ponad 3-hektarowego nowego terenu parkowego odtwarzającego dawną fosę między ulicami Kamienna 

i Piastowska, ze ścieżkami, oświetleniem oraz małą architekturą. Tym samym powierzchnia parków miejskich w Brzegu 
zwiększy się o ponad 3 ha;

 łączna powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni wyniesie 84,4980



L.p. Tytuł projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania Wkład własny

1. Odbudowa zbiornika wodnego wraz z 
mostkiem na terenie Parku Centralnego

570 293,41 439 334,59 (77,03% 130 958,82

2. Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ulicy 
Korfantego

2 999 999,90 2 549 999,91 (85%) 449 999,99

3. Rewaloryzacja zbiornika wodnego 
„Kwadratówka” oraz części ogrodowej

2 086 673,81 1 735 217,03 (83,15%) 351 456,78

4. Ochrona różnorodności biologicznej 
obszarów parkowych i wodnych na terenie 

Gminy Brzeg i Lewin Brzeski

3 365 471,32 1 787 541,72 (57%) 1 577 929,60

5. Rewaloryzacja Parku Chrobrego 4 412 586,92 2 413 126,30 (54,58%) 1 999 460,62

6. Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej

8 202 700,85 6 972 295,72 (85%) 1 230 405,13

RAZEM 21 637 726,21 15 897 515,27 (73,47%) 5 740 210,94



Dziękuję za uwagę


