Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich – działanie
VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych) – umowa o dofinansowanie projektu nr
UDA-RPLD-06-01-00-00-001/09-00 z dnia 05.06.2009 r. (zmieniona Aneksem nr
UDA –RPLD-06-01-00-00-001/09-01 z dnia 10 lipca 2009 r.) pn.:
„Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego
skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno –
wypoczynkowego w parku Błonie”
Realizacja projektu przewidziana została na lata 2008-2011.
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 31 063 838,00 zł, w tym dotacja rozwojowa
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23 297 879,00 zł, co stanowi
75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Założenia projektu.
Główne działania (zadania) Projektu pt. „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty
Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z
utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie” przewidziane
do realizacji to: rewitalizacja zabytkowego zespołu Kolegiaty Prymasowskiej wraz z Parkiem
Błonie, która obejmuje prace przygotowawcze (dokumentacja) oraz konserwatorskie i
budowlane – kompleksowe odnowienie obiektów i przystosowanie ich do nowych funkcji
(m.in. ekspozycja muzealna, platforma widokowa) oraz zagospodarowanie otoczenia wokół
zespołu w tym utworzenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku). Planowane
rozwiązania techniczne oparte są na nowoczesnych technologiach i trendach oraz są
najbardziej ekonomiczne.

Realizatorzy.
Diecezja Łowicka – beneficjent oraz Gmina Miasto Łowicz podpisały deklarację wspólnej
realizacji inwestycji oraz stworzenia związku partnerów. Partnerem Wiodącym
odpowiedzialnym za występowanie do stosownych instytucji, rozliczenie i monitoring
Projektu jest Diecezja Łowicka, która będzie odpowiedzialna za przedstawianie okresowych i
końcowych raportów monitorowania. Odpowiedzialność finansowa za realizację części
inwestycji związanej z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku
Błonie spoczywać będzie na Gminie Miasta Łowicz. Odpowiedzialność finansowa za
renowację zabytkowego zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej na Diecezji Łowickiej.

Opis części przypisanej Partnerowi Projektu – GMINIE MIASTO ŁOWICZ
(PARK BŁONIE):
Przedsięwzięcie dotyczy kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego w Parku Błonie w
Łowiczu, na działkach oznaczonych nr 2021/1; 2021/2; 2041/2, 2065/1; 2041/4; 2065/2;
2065/3; 2041/5; 2043; 2067/5; 2067/6; 2078/2; 2067/7; 2086/3; 2100/1; 2100/2; 2078/3;
2087/5; 2087/3; 2088/5; 2088/6; 2087/4; 2089/5; 2090/3; 2328/1; 2236; 2077; 2066; 2067/3,

2067/4; 2059/2, 2059/3, 2041/6, 2068/2, 2089/2, 2089/4, 2088/1, 2097/2, 2078/4 obręb
Śródmieście, w tym:
1. ciągi komunikacyjne: ciąg jezdny biegnący w Parku Błonie z obustronnym chodnikiem
łączący ul. Mostową z ul. Św. Floriana, pas postojowy na odcinku od ul. Mostowej do ul. Św.
Floriana, ciągi piesze na terenie Parku i na koronie wału przeciwpowodziowego, przebudowa
nawierzchni ul. Browarnej (z kamienia polnego na kostkę granitową) i chodników (kostka
betonowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Podrzeczną do skrzyżowania z ciągiem jezdnym,
przebudowa nawierzchni ul. Św. Floriana (rozbiórka nawierzchni asfaltowej i wykonanie
nowej nawierzchni z kostki granitowej) i chodników (kostka betonowa) na odcinku od
skrzyżowania z ul. Podrzeczną do podstawy wału powodziowego oraz wykonanie zatoki
parkingowej w ciągu ul. Św. Floriana oraz budowy parkingu na zapleczu Ratusza Miejskiego,
[Parametry przedsięwzięcia – ciąg komunikacyjny i ciągi piesze: ciąg jezdny o nawierzchni
asfaltowej i szerokości 5 m z pasem postojowym o nawierzchni asfaltowej lub z kostki
betonowej i szerokości 2,5 m, z obustronnym chodnikiem wykonanym z kostki betonowej o
szerokości od 1,5 do 2 m; ul. Browarna na odcinku od skrzyżowania z ul. Podrzeczną do
skrzyżowania z ulica dojazdową - wymiana nawierzchni z kamienia polnego na kostkę
granitową o grubości 10 cm i wymiana nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki
betonowej o grubości 6 cm; ul. Św. Floriana na odcinku od skrzyżowania z ul. Podrzeczną do
podstawy wału powodziowego – rozbiórka nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej
nawierzchni z kostki granitowej o grubości 10 cm, wymiana nawierzchni na nawierzchnię z
kostki betonowej o grubości 6 cm; ciągi piesze w Parku Błonie o szerokości od 2 do 13,5 m o
nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm i żwirowe o nawierzchni z mieszanki HANSE
GRAND; ciąg pieszy na koronie wału powodziowego na odcinku od ul. Mostowej do
ul. Zamkowej o szerokości 3 m z miejscami na ławki, wykonany z kostki betonowej
o grubości 6 cm]
2. kanalizacja deszczowa w ciągu jezdnym w Parku Błonie z przejęciem wód opadowych
z ulic Browarnej i Św. Floriana i z zespołu parkingów wraz z zamontowaniem 3 separatorów
z osadnikami, przebudowa istniejących wylotów kanalizacji deszczowej,
3. budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci nn w Parku Błonie wraz
z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego przepompowni P2 z trafostacji „Browarna”
[Parametry przedsięwzięcia - demontaż istniejącej linii napowietrznej nn wraz ze
znajdującym się na niej oświetleniem zewnętrznym ulicznym, wymiana istniejącego kabla nn
od stacji transformatorowej „Podrzeczna TME" do złącza kablowego przy budynku Muszli
Koncertowej, budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego parku Błonie wraz z ustawieniem
słupów z oprawami w ilości do 100 sztuk, wykonanie złączy kablowych umożliwiających
pobór energii na potrzeby imprez plenerowych na terenie Parku Błonie]
4. budowa toalety wolnostojącej z przyłączem wodno – kanalizacyjnym i
elektroenergetycznym,
5. obiekty małej architektury w postaci ławek, koszy i urządzeń zabawowych,
6. montaż mostku nad ciekiem Malinówka na wysokości zaplecza posesji zlokalizowanej
przy ul. Podrzecznej 20 - budynek LOK, obsługujący ruch pieszy LOK – Park i Park –ŁOK,
[Parametry przedsięwzięcia – mostek w konstrukcji stalowej, z nawierzchnią drewnianą, na
podporach żelbetowych. Dojścia do mostku z obu stron planuje się obudować koszami
gabionowymi, na których należy ułożyć nawierzchnię. Boki gabionów można osłonić
zielenią. Konstrukcja stalowa w postaci rusztu z profilu HEB160. Ruszt podzielono na trzy
elementy wysyłkowe, skręcane na montażu śrubami nierdzewnymi M16x60. Nawierzchnia z

desek 32x150x4000 mm, wykonanych z trudnościeralnego drewna egzotycznego. Mostek
opierać się będzie na żelbetonowych przyczółkach o przekroju zbliżonym do litery L, H]
7. plac wielofunkcyjny, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej i boisko do
piłki siatkówki plażowej,
8. zagospodarowanie szaty roślinnej w Parku Błonie, zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania terenu.

Elementy projektu zrealizowane do dnia 30.06.2009 r. – część przynależna
Gminie Miasto Łowicz.
- wykonano dokumentację techniczną i uzyskano decyzje wymagane przepisami prawa
umożliwiające przystąpienie do realizacji projektu,
- opracowano studium wykonalności projektu – wspólnie z Liderem Projektu.
- wyłoniono wykonawcę prac polegających na wycince i pielęgnacji drzewostanu w Parku
Błonie – prace w trakcie realizacji,
- wyłoniono inspektora nadzoru nad pracami polegającymi na wycince i pielęgnacji
drzewostanu w Parku Błonie,
- zakończono roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami i trzema separatorami na terenie Parku Błonie,
- opracowano cyfrową wizualizację projektu kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego
Parku Błonie,
- wyłoniono inspektora do pełnienia nadzoru archeologicznego w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych przy pracach ziemnych na terenie Parku Błonie,
- wyłoniono inspektora nadzoru branży elektrycznej,
- wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci nn, budowy
przyłącza do budynku toalety, budowy przyłącza kablowego zasilania rezerwowego
przepompowni ścieków – roboty w trakcie realizacji,
- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie ulicy Starorzecze,
parkingu, alejek spacerowych, budynku toalety, kładki dla pieszych oraz przebudowie ulic
Browarnej i Św. Floriana - roboty w trakcie realizacji,
- wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na zarządzaniu projektem.

Planowane działania w latach 2009 - 2011.
Kontynuując działania realizowane w latach 2008 – 2009, w okresie 01.07.2009 – 2011
przewiduje się wyłonienie wykonawców prac polegających na rewitalizacji zieleni,
dostarczenia i zainstalowania obiektów małej architektury i urządzeń zabawowych.

