Projekt „Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę Parku nad rzeka Reda”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program operacyjny w ramach, którego inwestycja jest realizowana:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa:
8 Lokalna infrastruktura podstawowa
Działanie w ramach osi priorytetowej
8.1. Lokalny potencjał rozwojowy
Poddziałanie
8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

Całkowita wartość realizacji projektu 3 517 957.49 PLN
Źródła finansowania projektu
Gmina Miasta Reda – 40 % całkowitej wartości realizacji projektu
EFRR – 60 % całkowitej wartości realizacji projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja miasta Redy obejmująca zagospodarowanie i
odnowę parku miejskiego wraz z nasadzeniem zieleni oraz wykorzystaniem terenu na cele
turystyczne, społeczne, sportowo rekreacyjne oraz budowa skate parku wraz z
wyposażeniem. Łączna powierzchnia zadania obejmuje obszar 53 110,5m2, w tym:
powierzchnia zrewitalizowanego parku 51 250, 5m2; powierzchnia zrewitalizowanego skate
parku 1860m2. Projekt zakłada zagospodarowanie, po uprzedniej renowacji i rewitalizacji,
terenu zielonego oraz jego elementów przyrodniczo-krajobrazowych i funkcjonalnych i ich
adaptacje do funkcji kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.

Główne etapy projektu to:
1. budowa skate parku - roboty budowlane
2. wyposażenie skate parku
3. budowa parku miejskiego - roboty budowlane, wyposażenie i nasadzenie roślinności

W zakres realizacji skate parku wchodzą:
a. wykonanie nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego z kostki betonowej o pow. 852m2
b. wykonanie nawierzchni skate parku z kostki betonowej bezfazowej o pow. 1008m2
c. wyposażenie skate parku: 5 urządzeń, zbudowanych z 7 elementów
W zakres budowy parku miejskiego wchodzą:
a. amfiteatr z widownia (o pow. 180,7m2) zasilaniem i scena
b. place umocnione kostka betonowa: plac umocniony imprez okolicznościowych 808,8m2, plac
umocniony wokół amfiteatru 640,6m2, plac nabrzeżny 398,0m2, plac u zbiegu ciągów pieszych
232,3m2, plac miejsce na scenę amfiteatru 331,7m2
c. place z nawierzchnia z piasku: plac sprzętu siłowego z wyposażeniem 451,0m2, duży plac zabaw
z wyposażeniem 851,0m2, mały plac zabaw z wyposażeniem 242,0m2
d. ciągi komunikacyjne – z nawierzchnia z kostki betonowej: istniejące ścieżki 486,4m2, ścieżki o
łącznej pow. 2 998,7 m2
e. ciągi komunikacyjne z nawierzchnia żwirowa 3 069,0m2
f. droga pieszo – jezdna z nawierzchnia ażurowa 541,0m2
g. place utwardzone płyta ażurowa: plac postojowy (parking) 910,0m2, plac umocniony (rezerwowy
do postoju) 1000,0m2
h. stawy: mały 645,3m2, duży 1174,4m2
i. zieleń parkowa 33346,8m2, w tym obszar strefy piknikowej 186,8m2, zieleń niezmieniona
2646,0m2, ciek wodny istniejący 296,9m2, punkty oświetleniowe 95 sztuk. Roślinność: drzewa
liściaste, krzewy liściaste, drzewa i krzewy iglaste, trawy, roślinność okrywowa, wodna, byliny.

