
REWITALIZACJA CZĘŚCI 

MIASTA CZERSK 



ZINTEGROWANY CHARAKTER PROJEKTU 

PROJEKT MIĘKKI PROJEKT INWESTYCYJNY 



PRZYGOTOWANIE 

PROJEKTU 

2013 
2014 

2015-16 
2017 

2017 
2018 



ZADANIA 

Przebudowa oraz remont części budynku dworca kolejowego 

Remont części wspólnych budynków mieszkalnych  
oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków 

Remont infrastruktury drogowej: ul. Transportowców 
i Wojska Polskiego 

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego  
wraz z ogrodzeniem przy ulicy Dworcowej 

Nasadzenie zieleni i prowadzenie ogródków  



ZASIĘG OBSZARU REWITALIZACJI 



Przebudowa oraz remont części budynku dworca kolejowego 

• Kwalifikowalna powierzchnia – 47,27% (558,19 m kw.) 

• Zagospodarowane części parteru (poza częścią centralną) 

• Zagospodarowane pierwszego piętra (prawa i lewa strona dworca) 

• Zagospodarowane drugiego piętra (prawa strona) [patrz południowy-

wschód] 

Funkcja transportowa 

Część kwalifikowana 

Funkcja kulturalna 



Przebudowa oraz remont części budynku dworca kolejowego 

• Koszty kwalifikowalne – 3.414.334,16 zł 

• Koszty niekwalifikowalne – 6.771.157,89 zł 

• Łączny koszt – 10.185.492,05 zł 

• Koszt Gminy – 7.966.174,85 zł  

 



Przebudowa oraz remont części budynku dworca kolejowego 

linia Tczew – Czersk jest przewidziana do modernizacji do 2022 roku 

dworzec będzie pełnił wiele funkcji w tym węzła transportowego 

długofalowy charakter projektu 

możliwość współfinansowania z innych źródeł 

uporządkowanie funkcjonalności  



Remont części wspólnych budynków mieszkalnych  
oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków 



Remont części wspólnych budynków mieszkalnych  
oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków 

• Koszty kwalifikowalne – 289.351,82 zł 

• Koszty niekwalifikowalne – 24.230,46 zł 

• Łączny koszt – 313.582,28 zł 

• Koszt Gminy – 125.503.60 zł  

 



Koncepcja zagospodarowania 



Wspólnota Mieszkaniowa Przytorowa 3 

• Koszty kwalifikowalne – 32.920,26 zł 

• Łączny koszt – 32.920,26 zł 

• Koszt Gminy – 0 zł  

 

Remont części wspólnych budynków mieszkalnych  
oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków 



Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach 

• Koszty kwalifikowalne – 280.000,00 zł 

• Łączny koszt – 280.000,00 zł 

• Koszt Gminy – 0 zł  

Ul. Gen. J. Hallera 7-9 

Ul. Gen. Andersa 1-3 

Ul. Gen. Maczka 1-3-5 

Ul. Gen. J. Hallera 1-3-5 

Remont części wspólnych budynków mieszkalnych  
oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków 



Remont części wspólnych budynków mieszkalnych  
oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków 

kompleksowe zagospodarowanie 5 podwórek 

poprawa warunków mieszkaniowych  

niski wkład własny Gminy 

wpływ na ład przestrzenny – poprawa estetyki miejsca 

zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne – projekt 
zagospodarowania obejmuje również budowę parkingów 



Remont części wspólnych budynków mieszkalnych  
oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków 

• Koszty kwalifikowalne – 950.000,01 zł 

• Koszty niekwalifikowalne – 0,00 zł 

• Łączny koszt – 950.000,01 zł 

• Koszt Gminy – 332.500,00 zł  

 



Remont infrastruktury drogowej: ul. Transportowców 
i Wojska Polskiego 

charakter inwestycji wynika z pilnych potrzeb mieszkańców 

remont infrastruktury drogowej po nawałnicy to główny składnik 
wydatków gminy  

inwestycja ma charakter kompleksowy 

wpływ na ład przestrzenny – poprawa estetyki miejsca 

uporządkowanie funkcjonalności  



Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego 

• Koszty kwalifikowalne – 486.643,76 zł 

• Koszty niekwalifikowalne – 0,00 zł 

• Łączny koszt – 486.643,76 zł 

• Koszt Gminy – 170.325,32 zł  

 



Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego 

uzupełnienie istniejącej infrastruktury 

poprawa dostępności dla dzieci i młodzieży 

wielofunkcyjność 

bliskość do centrum miasta 

powstanie kompleksu – rozbudowa SP1, boisko, rolkowisko 



Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych,  
seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk 

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie liczby osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozwój i 

wdrożenie usług społecznych.  

Grupa docelowa: 94 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym ze szczególnym uwzględnieniem os. niesamodzielnych i ich 

opiekunów  oraz rodzin przeżywające trudności w wypełnieniu f. 

opiekuńczo-wychowawczej. 



Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych,  
seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk 

Zadania 

Utworzenie Centrum 

„Reaktywacja” 

Placówka wsparcia 

dziennego – udział dzieci i 

rodziców z rodzin 

dysfunkcyjnych z obszaru 

Rewitalizacji Działania skierowane 

do rodziców dzieci 

objętych wsparciem z 

terenu Rewitalizacji 

Punkt opieki dziennej 

dla osób 

niesamodzielnych 

Wsparcie dla 

opiekunów 

faktycznych osób 

niesamodzielnych 

Miejsce pobytu 

czasowego dla osób 

niesamodzielnych 

Asystentura dla osoby 

niepełnosprawnej 



Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych,  
seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk 

• Utworzenie Centrum „Reaktywacja”: 

koszt kw.: 386.140,00 zł; Gmina: 19.307 zł 

• Placówka wsparcia dziennego – udział dzieci i rodziców z rodzin 

dysfunkcyjnych z obszaru Rewitalizacji: 

koszt kw.: 28.320,00 zł; Gmina: 1.416,00 zł 

• Działania skierowane do rodziców dzieci objętych wsparciem z terenu 

Rewitalizacji: 

koszt kw.: 460.680,00 zł; Gmina: 23.034,00 zł 

• Punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych: 

koszt kw.: 460.680,00 zł; Gmina: 23.034,00 zł 



Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych,  
seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk 

• Wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych: 

koszt kw.: 38.400,00 zł; Gmina: 1.920,00 zł 

• Miejsce pobytu czasowego dla osób niesamodzielnych: 

koszt kw.: 14.400,00 zł; Gmina: 720,00 zł 

• Asystentura dla osoby niepełnosprawnej: 

koszt kw.: 288.000,00 zł; Gmina: 14.400,00 zł 

Koszty na jednego uczestnika 

17.070,89 zł; Koszt Gminy: 853,54 zł 




