
     Załącznik do zarz ądzenia Nr  2/2017/P 

Prezydenta Miasta Poznania 

z dnia  03.01.2017 r. 

 

PROGRAM „PRZYJAZNE PODWÓRKO” 

 

§ 1 - Opis i postanowienia ogólne programu 

 

1. Program „PRZYJAZNE PODWÓRKO”, zwany dalej Programem, nawiązuje  
do Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania  
na lata 2014-2030, którego założenia i kierunki zostały przyjęte przez Radę 
Miasta Poznania uchwałą Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia  
10 grudnia 2013 roku. 

2. Program adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych, zwanych dalej WM, 
znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych – osiedla Stare Miasto, 
osiedla Jeżyce, osiedla Św. Łazarz, osiedla Wilda oraz osiedla Ostrów Tumski –
 Śródka – Zawady – Komandoria. Adresatem Programu może zostać także 
podmiot stanowiący zorganizowaną formę prawną wspólnot mieszkaniowych dla 
celów realizacji wspólnego projektu, jakim jest zagospodarowanie terenu 
komunalnego przyległego do więcej niż jednej nieruchomości wspólnej, przy czym 
konieczne jest określenie sposobu reprezentacji takiego podmiotu. 

3. Celem Programu jest polepszenie warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki 
otoczenia budynków mieszkalnych WM w strefie śródmiejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, 
placów gier i zabaw dla dzieci oraz małej architektury. 

4. Cel Programu realizowany będzie poprzez współfinansowanie przez Miasto 
Poznań i WM nakładów na realizację wspólnych przedsięwzięć na przyległych 
terenach komunalnych. 

5. Przystąpienie do Programu warunkowane jest złożeniem wniosku przez WM      
w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.   
przy ul. Matejki 57 w Poznaniu. 

6. Środkami finansowymi przeznaczonymi na współfinansowanie przedsięwzięć na 
przyległych terenach komunalnych, w ramach puli środków przeznaczonych  
w danym roku budżetowym na wsparcie Programu, rozporządza Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, zwany dalej WGK.  



7. Sprawami merytorycznymi i organizacyjnymi Programu zajmuje się Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., zwany dalej ZKZL.  

8. Współfinansowaniem mogą być objęte nakłady związane m.in. z: 

a) placami gier i zabaw, tworzącymi układ urządzeń (boiska, huśtawki, 
zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związanych z gruntem, i powiązane  
z nim specjalistyczne nawierzchnie, 

b) zespołami zieleni, z trwałymi elementami małej architektury  
i nasadzeniami wieloletnimi, 

c) miejscami wypoczynku i rekreacji, tj. układami małej architektury  
i urządzeniami rekreacyjnymi trwale połączonymi z gruntem, oraz związane  
z nimi utwardzenia terenu, 

d) infrastrukturą terenu – np. chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, 
parkingi, instalacje odwadniające, bramy, furtki, ogrodzenia, zasieki na 
gromadzenie i selekcję odpadów. 

9. Wysokość współfinansowania nakładów przez Miasto Poznań wynosi 50%, 
jednak nie może przekroczyć kwoty brutto 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy 
złotych) dla jednej wspólnoty mieszkaniowej. Kwota ta może zostać pomnożona 
przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia.  

 

§ 2 - Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansow anie 

 

1. Wnioski o współfinansowanie składa się w siedzibie ZKZL w terminie  
do 31 stycznia w roku, w którym planuje się realizację przedsięwzięcia. 
Wnioski mogą dotyczyć nakładów, których odbiór możliwy jest do 30 listopada 
ww. roku. Możliwe jest wyznaczenie przez Komisję dodatkowego terminu 
składania wniosków oraz ich rozpatrzenia w sytuacji, gdy pierwsze 
rozstrzygnięcie nie wyczerpie w całości środków przeznaczonych na ww. 
przedsięwzięcia w danym roku budżetowym. Informacja zostanie umieszczona 
na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń ZKZL. 

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie współfinansowania jest 
posiadanie pełnej dokumentacji oraz przedłożenie: 

a) uchwały podjętej przez wspólnotę mieszkaniową (bądź kilku takich uchwał 
podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe), dotyczącej przyjęcia  
w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny 
komunalne,  



b) umowy korzystania (bądź innych umów o podobnym charakterze)  
z komunalnego terenu przyległego, służącego do użytku mieszkańców 
budynku lub budynków WM, dla potrzeb związanych z poprawą 
funkcjonowania nieruchomości wspólnych, 

c) oświadczeń o następującej treści:  

- przedsięwzięcia dokonane na komunalnych terenach przyległych będą 
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i użytkowników budynku 
WM, wnioskującej o współfinansowanie, a w przypadku miejsc 
postojowych dla samochodów sposób korzystania z nich określać  
będzie regulamin, 

- wspólnota mieszkaniowa (wspólnoty mieszkaniowe) dokonywać będzie 
kontroli stanu technicznego, konserwacji i bieżących napraw, a w razie 
konieczności również wymiany urządzeń na własny koszt, w okresie ich 
eksploatowania, nie krótszym niż 10 lat, zapewniając im właściwą estetykę 
i sprawność techniczną zgodną z zasadami bezpieczeństwa użytkowania, 

- przedmioty wspólnego przedsięwzięcia nie ograniczą osobom trzecim 
dostępu do obiektów (w tym lokali i garaży), do których dojście lub dojazd 
prowadzi przez teren objęty umową o korzystanie lub inną umową  
o podobnym charakterze. 

3. Wyboru przedsięwzięć do realizacji pod względem funkcjonalnym, 
architektonicznym i eksploatacyjnym dokonuje Komisja, powołana zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Poznania, działająca na podstawie zatwierdzonego 
Regulaminu pracy. 

4. Komisja kwalifikuje wnioski do realizacji w danym roku budżetowym  
do dnia 20 lutego i przekazuje informacje o zakwalifikowanych wnioskach 
Prezydentowi Miasta Poznania. 

5. ZKZL przygotowuje i przedkłada do podpisu WM porozumienie o wspólnej 
realizacji nakładów z Miastem Poznań.  

6. W imieniu Miasta Poznania porozumienie zawiera WGK. 

7. Warunkiem uruchomienia środków przez Miasto Poznań jest przekazanie  
do ZKZL: 

a) dokumentacji potwierdzającej ostateczny koszt realizacji 
przedsięwzięcia, 

b) dokumentacji potwierdzającej zapłatę przez WM kwoty obciążającej ją  
z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, 



c) protokołu bezusterkowego odbioru, zawierającego szczegółowy opis 
wykonanych prac wraz ze specyfikacją ilościową i rodzajową użytych 
materiałów oraz świadectwami dopuszczenia ich do stosowania  
w budownictwie lub aprobatami technicznymi ITB. 

8. Uruchomienie środków nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy, 
na podstawie faktury wystawionej na Miasto Poznań (zaakceptowanej przez 
ZKZL), w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez WGK. 

9. WM oświadcza, że rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec Miasta z tytułu 
poniesionych i przekazanych nakładów na jego rzecz oraz przyjmuje pełną 
odpowiedzialność z tytułu prawidłowego wykonania umówionych obowiązków. 

 

§ 3 – Nadzór 

 

1. WGK: 

a) proponuje skład Komisji kwalifikującej wnioski WM do realizacji  
w ramach Programu,  

b) przygotowuje Regulamin pracy Komisji, 

c) uczestniczy w pracach Komisji kwalifikującej wnioski do realizacji, 

d) zawiera porozumienia o współfinansowaniu nakładów na gruncie 
komunalnym, 

e) przekazuje do WGN dokumentację w celu ujęcia nakładów w ewidencji 
majątku Miasta, 

f) przeprowadza analizę funkcjonowania Programu,  

g) przygotowuje propozycje i wnioskuje do Zastępcy Prezydenta  
o wprowadzenie zmian aktualizujących zasady funkcjonowania 
 i warunki korzystania z Programu. 

2. ZKZL: 

a) przygotowuje umowy o korzystanie (a także inne umowy o podobnym 
charakterze) z komunalnych terenów przyległych do budynków wspólnot 
mieszkaniowych, 

b) przyjmuje i rejestruje złożone przez WM wnioski o współfinansowanie 
nakładów i przedkłada je Komisji, 

c) uczestniczy w pracach Komisji kwalifikującej wnioski do realizacji, 



d) zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Spółki, przy ul. Matejki 57, listę WM, których wnioski zostały 
zakwalifikowane przez Komisję do współfinansowania, 

e) uczestniczy w odbiorach dokonanych nakładów przy udziale WGK, 

f) dokonuje merytorycznej i formalnoprawnej oceny dokumentów, 
stanowiących podstawę zapłaty wykonawcy i przekazuje WGK w celu 
realizacji, 

g) przeprowadza kontrole stanu technicznego wspólnie zrealizowanych 
przedsięwzięć i weryfikuje poprawność wykonywania porozumień  
w zakresie ich konserwacji i bieżących napraw, 

h) informuje WGK o zakończeniu współfinansowania. 

 

§ 4 – Promocja 

 

Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 
dokumentów dotyczących wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć w celu 
promowania Programu.  

 


