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Oś priorytetowa 2 : Rozwój społeczno-gospodarczy 
 
Temat osi priorytetowej 2.2: Ochrona dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego 
 
Tytuł i cel projektu:„Zielone dziedzictwo – Parki Jarosławia 
i Humennego” 
 

Projekt składał się z dwóch powiązanych ze sobą tema-
tycznie inwestycji oraz z działao związanych z zarządza-
niem terenami zielonymi w miastach na pograniczu pol-
sko-słowackim. Pierwszą inwestycją była modernizacja 
Parku przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” w Jarosławiu 
wg projektu budowlanego pn „Remont Parku przy ulicy 
Baśki Puzon w Jarosławiu” H. Łozioskiego, H. Matusiak 
i T. Matusiaka oraz wg dokumentacji projektowej pn. 
„Oświetlenie parku przy ulicy Baśki Puzon w Jarosławiu” 
J. Szwajki.  
Produktem bezpośrednim jest odnowiony Park o łącznej 
powierzchni 0,68 ha, w tym fontanna, alejki spacerowe, 
ławki, drzewa i zieleo. Właścicielem Parku jest Gmina 
Miejska Jarosław. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym 
w drodze przetargu zgodnie z ustawą „Prawo zamówieo 
publicznych”, był Zakład Usługowy „DROG–BRUK” s.c. 
37-500 Jarosław, ul. Pawłosiowska 18 a.  
Drugą inwestycją była renowacja parku przy zamku 
w Humennem, na podstawie projektu firmy STAVOPRO-
JEKT s.a. Preszów, Duchnovicovo namestie  
1, 080 01 Preszów. Park nosi nazwę Parku Pokoju 
i stanowi własnośd samorządu miasta Humenne. Jest 
podzielony architektonicznie na częśd w stylu angielskim 
i częśd w stylu francuskim.  
Celem projektu po stronie słowackiej była rekonstrukcja 
francuskiej części parku, w ramach której dokonano 
nowych nasadzeo, remontu alejek, fontann, ułożenia 
trawników. Wykonawcą inwestycji była firma produk-
cyjno-handlowa spółka z o.o. CERMAK-HUMENNE, Snin-
ska 7, 066 01 Humenne. W ramach realizacji projektu 
również zorganizowano międzynarodową konferencję 
samorządową pod nazwą „Zarządzanie terenami zielo-
nymi w miastach karpackich”.  
Przedmiotowe inwestycje oddziaływują głównie na te-
ren najbliższego otoczenia ale wpływają też na poprawę 
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Prioritná os 2: Sociálny a hospodársky rozvoj 

 
Téma prioritnej osi 2.2: Ochrana kultúrneho 
a prírodného dedičstva 
 
Názov a ciel projektu: „Zelené dedičstvo – Parky 
v mesach Jaroslaw a Humenné” 

 

Projekt sa skladal z dvoch navzájom spojených 
tematických investícii a činnosti, súvisiacich s riadením 
zelených plôch v mestách na poľskoslovenských 
hraniciach. Prvou investíciou bola modernizácia parku 
na ulici Czesławy Puzon ps. „Baśka” v Jarosławe podľa 
stavebného projektu „Údržba Parku pri ulici Baśki 
Puzon v Jaroslawe” H. Łozioskiego, H. Matusiak  
a T. Matusiaka a podľa projekčnej dokumentácii 
„Osvetlenie parku pri ulici Baśki Puzon v Jaroslawe” 
J.Szwajki. 
Priamym produktom je obnovený Park o celkovej 
ploche 0,68 ha, vrátane fontány, prechádzkových aleji, 
lavičiek, stromov a zeleni.  
Majiteľom Parku je Mestská gmina Jaroslaw. 
V verejnej súťaži vyhral podľa Zákona o verejných 
objednávkach vykonávateľ – podnik „DROG–BRUK” 
s.c., 37 - 500 Jaroslaw, ul. Pawłosiowska 18 a. 
Druhou investíciou bola renovácia parku pri kaštieli 
v Humennom, na základe projektu firmy 
STAVOPROJEKT s.a. Prešov, Duchnovicovo námestie  
1, 080 01 Prešov. Park ma názov Parku Mieru a patri 
samospráve mesta Humenné. 
Architektonicky je rozdelený na časť v anglickom štýle 
a časť vo francúzskom štýle. 
Cieľom projektu na slovenskej strane bola 
rekonštrukcia francúzskej časti parku, vrátane 
vysadenia novej zeleni, opravy aleji, fontán, uloženia 
trávnikov. Realizátorom investícii bola Výrobno-
obchodná spoločnosť ČERMÁK - HUMENNÉ, Sninská 7, 
066 01 Humenné. V rámci realizácie projektu bola 
taktiež zorganizovaná medzinárodná konferencja 
samospráv pod názvom "Riadenie zelených území 
v karpatských mestách". 
Predmetné investície majú zásadný vplyv 
predovšetkým na územie najbližšieho okolia, ale 
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całej infrastruktury obu miast i swoim wyglądem zapra-
szają mieszkaoców i turystów do odwiedzin. 
 

 
 

Kwota projektu (całość): 447 284,30 Euro (100%) 
 
 

Kwota dofinansowania projektu:380 191,66 Euro (85%) 
 
w tym : 

- Partner Wiodący : Gmina Miejska Jarosław 
Wartość projektu (Jarosław): 196 889,30 Euro (100%) 
Kwota dofinansowania projektu: 167 355,91 Euro 
 (85%) 

 
 

- Partner Projektu : Miasto Humenne 
 

Wartość projektu (Humenne) : 250 395,00 Euro (100%) 
 

Kwota dofinansowania projektu : 212 835,75 Euro 
(85%) 

 
 

Umowa                – zawarta w dniu 13.01.2010r. pomiędzy 
o dofinansowanie      Ministrem Rozwoju Regionalnego  
                                        (Instytucją Zarządzającą) i Gminą  
                                        Miejską Jarosław (Partnerem Wiodą  
                                        cym)  
 

Umowa partnerska - zawarta pomiędzy Gminą Miejską 
Jarosław (Partnerem Wiodącym) i Miastem Humenne (Part-
nerem Projektu) w dniu 25.01.2010r. 

 

vplývajú aj na zlepšenie celej infraštruktúry oboch 
miest a svojim vzhľadom pozývajú obyvateľov 
a turistov, aby ich navštívili. 

 
 
Hodnota projektu (celkove) : 447 284,30 Euro (100%) 

 

Hodnota dofinancovania projektu: 380 191,66  EUR 
(85%) 

v tom : 
- Vedúci partner: Mestská gmina Jaroslaw 
  Hodnota projektu (Jarosław): 196 889,30 EUR  
  (100%) 
  Hodnota dofinancovania projektu: 167 355,91  EUR 
  (85%) 
 

- Partner Projektu : Mesto Humenné 

 

  Hodnota projektu (Humenné) : 250 395,00  EUR 
   (100%) 
  Hodnota dofinancovania projektu : 212 835,75 EUR 
  (85%) 

 
Zmluva –                     podpísaná 13.01.2010. medzi Mi- 
o dofinancovanie  nisterstvom regionálneho rozvoja   
                                        (Riadiaca inštitúcia) a Mestskou 
                                        gminou Jaroslaw (Vedúcim 
                                        partnerom) 
 

Partnerská zmluva - podpísaná medzi Mestskou 
gminou Jaroslaw (Vedúcim partnerom) a Mestom 
Humenné (Partnerom projektu) uzavretá dpa 25.01.2010. 

 

 


