Załącznik nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji: Uproszczony plan rzeczowo-finansowy dla potrzeb procesu rewitalizacji Centrum Kartuz
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane na
etapie diagnozy rozwiązuje planowane
przedsięwzięcie/ Rezultaty bezpośr.

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem na
źródła finansowania

Potencjalne
partnerstwa wraz
z określeniem roli
Podmiotów

ZAKRES PODSTAWOWY
Klub
Integracji
Społecznej

Centrum
Usług
Społecznych

Przedsięwzięcie obejmuje 3
zadania :. 1.Aktywizacja społeczna
(m.in., - praca socjalna, kontrakt
socjalny, indywidualna ścieżka
reintegracji,- grupy
samopomocowe, poradnictwo
indywidualne psychologiczne,
prawne, obywatelskie , warsztaty
psychologiczne grupowe
kształtujące rozwój osobisty
postawy aktywne i umiejętności
współpracy),. 2.Aktywizacja
zawodowa (m.in. warsztaty
aktywizacji zawodowej, doradztwo
zawodowe indywidualne, staże
zawodowe, warsztaty obsługi
komputera ), 3. Wsparcie
towarzyszące niezbędne do
aktywizacji osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym.
Przedsięwzięcie obejmuje 3
zadania : 1 : Punkt wsparcia
opiekuna osoby niesamodzielnej
(m.in. szkolenia i zajęcia
praktyczne oraz wymianę
doświadczeń dla opiekunów
faktycznych, praca socjalna,
indywidualne ścieżki wsparcia,

Gmina Kartuzy/
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Miejska i
Powiatowa
Biblioteka
Publiczna
w Kartuzach

Bierność zawodowa, ubóstwo,
zagrożenie wykluczeniem
społecznym, niedostosowanie
kwalifikacji zawodowych do potrzeb
rynku pracy, niska motywacja do
aktywności zawodowej, brak
doświadczenia zawodowego

od 01-2018
do 12-2020

2.294.117,65 zł,
w tym 85% Unia
Europejska,
15% wkład własny
Gminy Kartuzy

Partnerzy wybrani
zgodnie z art. 33
ustawy
o zasadach realizacji
programów w zakresie
polityki spójności
finansowanych w
perspektywie
finansowej 2014-2020
z dnia 11 lipca 2014
roku (Dz.U.poz.1146)

Gmina Kartuzy/
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Miejska i
Powiatowa
Biblioteka
Publiczna w

-narastający problem starzenia się
mieszkańców, samotność,
przewlekłe choroby i
niepełnosprawność, utrata poczucia
bezpieczeństwa, utrudniony dostęp
do rehabilitacji i opieki zdrowotnej,
problemy materialne oraz brak
możliwości zagospodarowania

od 07-2018
do 12-2020

639.825,88 zł,
w tym 85% Unia
Europejska,
15% wkład własny
Gminy Kartuzy

Partnerzy wybrani
zgodnie z art. 33
ustawy
o zasadach realizacji
programów w zakresie
polityki spójności
finansowanych w
perspektywie

Adaptacja
Dworu
Kaszubskiego
na cele
społeczne t.j.
Centrum
Usług
Społecznych
i Klub
Integracji
Społecznej
wraz
zagospodaro
waniem

grupy wsparcia - poradnictwo w
tym psychologiczne, medyczne
oraz pomoc w uzyskiwaniu
umożliwiających poruszanie się po
różnych systemach wsparcia,
rozwój usług opiekuńczych w
oparciu o nowoczesne technologie
– teleopieka, 2 : Dzienny ośrodek
wsparcia osób niesamodzielnych(
m.in. zapewnienie miejsc
krótkookresowego dziennego
pobytu w zastępstwie za
opiekunów faktycznych w formie
pobytu codziennego, praca
socjalna,, grupy wsparcia), 3 : Klub
dla rodzin (m.in. konsultacje i
poradnictwo specjalistyczne
rodzinne, terapie i mediacje dla
rodzin - warsztaty umiejętności
rodzicielskich, pomoc prawna,
organizacja grup wsparcia,
wspieranie rodzin w organizacji
czasu wolnego)
Prace budowlane będą miały na
celu likwidację barier
architektonicznych (w tym
dobudowę windy) oraz adaptację
zabytkowego budynku na potrzeby
prowadzenia: 1) Centrum Usług
Społecznych ( w tym Punkt
wsparcia opiekuna osoby
niesamodzielnej oraz Dzienny
Ośrodek wsparcia osób
niesamodzielnych, Klub dla rodzin),
2) Klubu Integracji Społecznej
(siedziba i częściowa realizacja
zadań, poddasze)

Kartuzach

wolnego czasu.
- obniżająca się samodzielność
osób starszych oraz narastająca
zależność od innych,
zapotrzebowanie na pomoc i
wsparcie, oraz konieczność
utworzenia dziennego ośrodka
wsparcia w zastępstwie
sprawowania opieki przez
opiekunów faktycznych.
-rodziny osób starszych i
niepełnosprawnych tj: bezradność
w sprawowaniu opieki nad osobą
zależną, brak specjalistycznej
pomocy pogłębia niektóre
schorzenia, bierność zawodowa
innych członków rodziny i
pogarszanie się sytuacji rodziny,
niedyspozycyjność innych członków
rodziny, bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych.

Urząd Miejski
w Kartuzach

- brak infrastruktury przeznaczonej
na cele społeczne t.j. Centrum
Usług Społecznych i Klub Integracji
Społecznej

finansowej 2014-2020
z dnia 11 lipca 2014
roku (Dz.U.poz.1146)

Od 03-2017
do 06-2018

6.882.000,00 zł
Do 85% Unia
Europejska,
min. 15% wkład
własny Gminy
Kartuzy

Nie dotyczy

przyległego
terenu
Budowa
Biblioteki
plus m.in. na
cele działania
Klubu
Integracji
Społecznej

Zagospodaro
wanie i
uzupełnienie
małej
architektury
rynku w celu
nadania mu
nowych
funkcji
społecznych

Biblioteka, która będzie
realizatorem zadań Klubu Integracji
Społecznej będzie się mieścić w
nowym budynku dworca, którego
bryła będzie nawiązywać do
historii, tradycji i tożsamości tkanki
miejskiej obszaru zdegradowanego
– projekt architektoniczny oparto
na fotografiach obiektu spalonego
w trakcie II wojny światowej. W
budynku przewidziane są
pomieszczenia stanowiące
przestrzenie półotwarte, gdzie
swobodnie będą mogły odbywać
się w kilku grupach szkolenia i
warsztaty grupowe KIS.

Urząd Miejski
w Kartuzach,
Miejska i
Powiatowa
Biblioteka w
Kartuzach

- brak infrastruktury przeznaczonej
na cele społeczne t.j. Centrum
Usług Społecznych i Klub Integracji
Społecznej,
- niewystarczająca infrastruktura
kultury
- niedostosowanie infrastruktury
kultury do potrzeb młodzieży

od 06 .2016
do 06.2018

2.900.000 zł, w
tym do 85% Unia
Europejska, min.
15% wkład własny
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

W projekcie na cele społeczne
zostanie zagospodarowana
powierzchnia ok. 1,22 ha: wymiana
nawierzchni w celu
wyeliminowania barier
architektonicznych, wymiana
oświetlenia, mała architektura, w
tym ławki z nasadzeniem drzew
dających zacienienie (obecnie brak
takich miejsc
w obrębie ścisłego Centrum),
pergole osłaniające rynek od
ciągów komunikacyjnych, fontanna
natryskowa pełniąca funkcję
schładzającą w okresie upałów.
Doposażenie przestrzeni w
elementy ruchome np. stoły do
szachów, składaną scenę

Urząd Miejski
w Kartuzach

- niska jakość przestrzeni publicznej
- brak miejsc do spędzania czasu
wolnego
- niekorzystne otoczenie dla
rozwijania działalności
gospodarczej

od 08
.2016 do
11.2017

5.200.000 zł,
W tym do 70%
Unia Europejska,
min., 30% wkład
własny

Nie dotyczy

Rewaloryzacj
a Parku im.
dr. H.
Kotowskiego,
budowa
boiska
wielofunkcyjn
ego i
zagospodaro
wanie terenu
przyległego w
celu nadania
parkowi
nowych
funkcji
społecznych,
edukacyjnych
, sportowych,
kulturowych i
rekreacyjnych
Rewaloryzacj
a Parku im.
A.
Majkowskieg
o w celu
nadania mu
nowych
funkcji
społecznych,
edukacyjnych
, sportowych,
kulturowych
i
rekreacyjnych

umożliwiającą organizację
minikoncertów
W ramach przedsięwzięcia planuje
się również stworzenie miejsca
umożliwiającego aktywne
spędzanie czasu (boiska
wielofunkcyjnego wraz z
zagospodarowaniem przyległego
terenu, ok. 0,15 ha) i integrację
mieszkańców, w tym poprzez
organizowanie zajęć sportowych
(np. w ramach działań
komplementarnych, grantowych
(środki własne) realizowanych w
formule partnerskiej).

Poprzez odnowienie zieleni oraz
uzupełnienie elementów małej
architektury wraz z doposażeniem
placu zabaw i montażem/budową
urządzeń sportowo-rekreacyjnych
lub innych elementów
wpływających na poszerzenie
funkcjonalności Parku np. sceny
letniej/amfiteatru możliwe będzie
zwiększenie atrakcyjności parku.
Dzięki temu umożliwione zostanie
w pełni wykorzystanie parku do
spędzania wolnego czasu przez
seniorów, rodziny z małymi

Urząd Miejski
w Kartuzach

- niska jakość przestrzeni publicznej
- brak miejsc do spędzania czasu
wolnego
- brak infrastruktury służącej celom
społecznym

od 07.2016
do
09.2017

900.000,00 zł, w
tym do 85% Unia
Europejska, min.
15% wkład własny
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Urząd Miejski
w Kartuzach

- niska jakość przestrzeni publicznej
- brak miejsc do spędzania czasu
wolnego
- brak infrastruktury służącej celom
społecznym

Od 03.2017
do 09.2017

300.000 zł, w tym
do 85% Unia
Europejska, min.
15% wkład własny
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Remont
elementów
wspólnych
budynków
wielorodzinn
ych wraz z
zagospodaro
waniem
bezpośrednie
go ich
otoczenia

Kartuskie
Inicjatywy
Mieszkańców

dziećmi, jak również przez
młodzież. Modernizacja parku
umożliwi stworzenie miejsca do
alternatywnego, atrakcyjnego
i zdrowego sposobu spędzania
czasu i w szczególności pozwoli na
organizację części zajęć dla
uczestników przedsięwzięć w
projektach Centrum Usług
Społecznych i Klubie Integracji
Społecznej.
Przedsięwzięcie obejmuje remonty
elementów wspólnych i
zagospodarowanie bezpośredniego
otoczenia budynków mieszkalnych
należących do wspólnot
mieszkaniowych. Przy realizacji
bezpośrednio zaangażowani
zostaną mieszkańcy, którzy jako
członkowie wspólnoty
mieszkaniowej będą
realizatorami/inwestorami
przedsięwzięć i będą ponosić wkład
własny, co umożliwi wypracowanie
poczucia dbałości o własne
otoczenie oraz do integracji
społeczności lokalnej.
W ramach przedsięwzięcia planuje
się realizację przedsięwzięć
angażujących mieszkańców
obszaru zdegradowanego w
działania rewitalizacyjne i
kształtujące postawy społeczne.
Planowana jest identyfikacja
przedsięwzięć w systemie
grantowym. Kolejne konkursy

Zarząd
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Kartuzach, Urząd
Miejski w
Kartuzach

- niska jakość budynków
mieszkalnych,
- niedostateczne zagospodarowanie
otoczenia budynków mieszkalnych,
- niska aktywność mieszkańców we
wspólnych sprawach

Od 06.2017
do 12.2020

Ok. 2.000.000 zł,
w tym do 85%
Unia Europejska,
min. 15% wkład
prywatny

Wspólnoty
mieszkaniowe
wybrane na
podstawie art. 33
ustawy
o zasadach realizacji
programów w zakresie
polityki spójności
finansowanych w
perspektywie
finansowej 2014-2020
z dnia 11 lipca 2014
roku (Dz.U.poz.1146)

Urząd Miejski
w Kartuzach,
mieszkańcy,
grupy formalne
i nieformalne

- niska aktywność mieszkańców we
wspólnych sprawach
- niska jakość przestrzeni
publicznych i półpublicznych

Od 06.2017
do 12.2020

Ok. 250.000,00 zł,
w tym do 85%
Unia Europejska,
min. 15% wkład
własny Gminy
Kartuzy

Nie dotyczy

Termomoder
nizacja
budynku
Szkoły
Podstawowej
nr 1 w
Kartuzach
w ramach
projektu
Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków
stanowiących
własność
Gminy
Kartuzy-etap I

będą dotyczyć zaplanowanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
oraz nowych przedsięwzięć
wpisujących się w założone
kierunki działania, w tym
wykorzystujących infrastrukturę
powstałą w ramach wszystkich
przedsięwzięć infrastrukturalnych.
Przewiduje się również realizację
(przy zastosowaniu wymogu
inicjatywy oddolnej) zajęć,
wydarzeń na rynku i w
zrewitalizowanych parkach dla
uczestników projektów
społecznych i okolicznych
mieszkańców.
Działania poprawiające
efektywność energetyczną będą
polegały na wykonaniu robót
dociepleniowych stropodachu,
stropów, ścian zewnętrznych,
wymianie oświetlenia, wymianie
starych nieszczelnych okien na
nowe okna o niższym
współczynniku przenikania ciepła
U, wymianie instalacji c.o.

Urząd Miejski
w Kartuzach

- niedostateczny stan infrastruktury
społecznej

01.08.2015r.
31.08.2017r.

3.700.158,27 zł, w
tym 59,85% Unia
Europejska

Nie dotyczy

Remont
parkingu przy
ul. dra A.
Majkowskieg
o

W ramach inwestycji przewiduje
roboty budowlane polegające na
wymianie nawierzchni,
wyrównaniu terenu, wykonaniu
odwodnienia oraz dostosowanie
terenu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Obecny plac
wykorzystywany przez
mieszkańców i podróżujących
znajduje się w fatalnym stanie
technicznym, obniżającym również
estetykę przestrzeni publicznej.

Urząd Miejski
w Kartuzach

- niedostateczny stan infrastruktury
technicznej

2017r. –
2018r.

500.000,00 zł,
środki własne
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Budowa
skate-parku
w Parku im.
Solidarności

Inwestycja obejmuje budowę Parku
rekreacyjno - sportowego dla
propagowania aktywności fizycznej
wśród mieszkańców poprzez
budowę i montaż profesjonalnych
urządzeń infrastruktury sportoworekreacyjnej na wolnym powietrzu.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje
wykonanie stref infrastruktury
sportowo -rekreacyjnej,
utwardzonych ciągów pieszych
komunikacji wewnętrznej
pomiędzy strefami oraz montaż
urządzeń małej architektury.
Planowana inwestycja obejmuje
budowę
2 identycznych wiat handlowych
ustawionych obok siebie szczytami,
w odległości 2,0 m. Obiekty
wyposażone będą w instalację
elektryczną oraz instalację
kanalizacji deszczowej.

Urząd Miejski
w Kartuzach

- brak oferty dla młodzieży do
spędzania czasu wolnego
- niedostateczny stan infrastruktury
sportowej

2017r. –
2018r.

500.000,00 zł,
środki własne
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Urząd Miejski
w Kartuzach

- niedostosowanie przestrzeni do
rozwoju działalności gospodarczej,
- brak miejsc pracy

2017r. –
2018r.

500.000,00 zł,
środki własne
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Budowa
Targowiska
Miejskiego na
cele promocji
lokalnych
produktów
przy ul.
Szkolnej w

Kartuzach
PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
Budowa
węzła
integracyjneg
o Kartuzy
wraz z
trasami
dojazdowymi

Zagospodaro
wanie
terenów
wokół jezior
kartuskich

Przedmiotem przedsięwzięcia są
działania polegające na utworzeniu
węzła integrującego ruch
pasażerów w Kartuzach na trasie
PKM poprzez budowę budynku
dworca i modernizację oraz
przebudowę budynku dworca oraz
terenów okołodworcowych,
budowę sieci ścieżek rowerowych
doprowadzających do węzła oraz
budowę parkingu przy ul. Wzgórze
Wolności
Głównym celem projektu jest
zagospodarowanie przestrzeni w
taki sposób by:
- rozbudować system przestrzeni
publicznej umożliwiającej
integrację i aktywizację społeczną,
- połączyć w dogodny sposób
tereny Kolegiaty z terenami miasta
poprzez bezpieczny, najkrótszy
możliwy, dostęp pieszy,
- ukazać potencjały przestrzenne i
naturalne piękno przyrody Kartuz,
- wspomóc retencję i oczyszczanie
wód deszczowych poprzez
tworzenie aktywnego systemu
SuDS. Szczegółowym celem
projektu jest wprowadzenie
zrównoważonej gospodarki
wodami opadowymi jako
determinantu podniesienia jakości

Urząd Miejski
w Kartuzach

Brak infrastruktury rowerowej
(ścieżki, trasy, bezpieczne miejsca
parkingowe)
Brak dobrze zorganizowanego
transportu publicznego
Brak, zły stan dworca PKP,
Brak miejsc parkingowych

2016-2018r.

26 001 658,98 zł,
w tym ok. 45%
Unia Europejska,
pozostała część
wkład własny
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Urząd Miejski
w Kartuzach

Brak atrakcyjnych przestrzeni
publicznych
Brak zagospodarowania terenów
nad wodą
Brak miejsc spędzania czasu
wolnego

2017-2018r.

600.000,00 zł, w
tym 50% Unia
Europejska, 50%
wkład własny
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Uporządkowa
nie zlewni
jezior
kartuskich
poprzez
rozbudowę
i modernizacj
ę urządzeń do
odprowadzan
ia wód
opadowych

Rekultywacja
jezior

środowiska przyrodniczego Kartuz.
Projekt zakłada zagospodarowanie
terenów wzdłuż kanału i nad
brzegami jezior z jednoczesnym
poszanowaniem środowiska
przyrodniczego, dlatego ingerencja
przestrzenna wprowadza
niewielkie zmiany kubatury i
utwardzenia terenu.
Przedmiotem projektu jest
uporządkowanie gospodarki
wodami opadowymi w obrębie
obszaru Centrum Kartuz oraz w
pozostałych obszarach
problemowych miasta. Oprócz
rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej planuje się również
budowę zbiorników buforowych –
uśredniających dla wód
opadowych, wymianę
zniszczonego kolektora
ogólnospławnego oraz
modernizację głównej
przepompowni na nadmiar wód
opadowych w systemie kanalizacji
ogólnospławnej. Projekt
przewiduje też montaż
separatorów ropopochodnych na
istniejących wylotach wód
deszczowych. Dodatkowo pracami
zostanie objęta Struga Klasztorna
stanowiąca naturalny ciek wodny
łączący Jezioro Karczemne z
Jeziorem Klasztornym Małym.
Przedsięwzięcie realizowane jest na
obszarze w bezpośrednim

Urząd Miejski
w Kartuzach

Niesprawna oraz nieszczelna sieć
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Źle zagospodarowane wody
opadowe wody opadowe

2017-2018r.

9 275 891,64 zł, w
tym do 85% Unia
Europejska, min.
15% wkład własny
Gminy Kartuzy

Nie dotyczy

Urząd Miejski
w Kartuzach

Zanieczyszczone jeziora
Niewykorzystane jeziora

2017 r.

570 .000,00 zł,

Nie dotyczy

kartuskich,
Program
Pilotażowy
rekultywacji
Jeziora
Klasztornego
Małego

Przebudowa
Stadionu
Miejskiego na
pierwszy
w powiecie
kartuskim
certyfikowan
y obiekt
lekkoatletycz
ny

sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.
Inwestycja przewiduje nowatorską
metodę rekultywacji zbiorników
wodnych z zastosowaniem metody
umożliwiającej poprawę warunków
tlenowych w zbiorniku. Zadanie
realizowane będzie bezpośrednio w
zbiorniku wodnym – Jeziorze
Klasztornym Małym. Przewiduje się
również zastosowanie
biopreparatu będącego mieszaniną
wyselekcjonowanych szczepów
mikroorganizmów – bakterii,
grzybów i promieniowców – które
są przystosowane do rozkładu
złożonych związków organicznych,
a nawet substancji toksycznych.
Działanie urządzenia zwiększa
dostępność tlenu dla
mikroorganizmów biopreparatu,
dzięki czemu prowadzone przez nie
procesy przebiegają intensywniej.
Metoda mazwiększać będzie
również zasobność nadosadowych
warstw zbiornika w tlen oraz
potęgować działanie biopreparatu.
Projekt realizowany w
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
rewitalizacji. Inwestycja obejmuje
przebudowę istniejącego
kompleksu sportowego w wyniku
czego powstanie bieżnia o dł. 400
m z czterema torami okrężnymi i
sześcioma torami na bieżni prostej
sprinterskiej. Na terenie stadiony
znajdzie się również rzutnia
oszczepem z rozbiegiem z

rekreacyjnie
Jeziora nieatrakcyjne dla turystów

Urząd Miejski
w Kartuzach

Brak możliwości spędzania czasu
w atrakcyjny sposób
Chaos przestrzenny
Brak miejsc integracji ludzi młodych
ze starszymi
Brak oferty spędzania czasu
wolnego

w tym 85%
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Gdańsku, min.
15% wkład Gminy
Kartuzy

2017-2018r.

4 509 330,00 zł, w
tym 1.500.000,00
zł Fundusz
Rozwoju Kultury
Fizycznej,
pozostała część
środki Gminy
Kartuzy

Nie dotyczy

Budowa ul.
Chmieleńskiej
(drogi
gminnej)
łączącej
drogi
wojewódzkie
nr 228 oraz
211
stanowiącej
Małą
Obwodnicę
miasta
Kartuzy. Etap

nawierzchnią syntetyczną, rzutnia
do pchnięcia kulą z nawierzchnią
trawiastą oraz z nawierzchnią z
mączki ceglanej oraz rzutnie do
rzutów dyskiem i młotem. W
ramach przedsięwzięcia powstanie
również skocznia do skoku wzwyż,
rzutnia do rzutów oszczepem,
skocznia do skoku w dal oraz
trójskoku, skocznia do skoku o
tyczce oraz rów z wodą. Inwestycja
pozwoli na pełne wykorzystanie
stadionu, który obecnie
wykorzystywany jest jedynie do
rozgrywek piłkarskich. Ponadto
celem przedsięwzięcia jest
udostepnienie obiektu wszystkim
klubom sportowym oraz
mieszkańcom zainteresowanym nie
tylko uprawianiem konkurencji
lekkoatletycznych, ale również
prowadzeniem treningów
ogólnorozwojowych.
Inwestycja realizowana w
sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.
Projekt przewiduje poszerzenie
istniejącej obecnie drogi, ułożenie
nowej nawierzchni, chodników,
dwukierunkowej ścieżki
rowerowej, pobocza oraz
wykonanie kanalizacji deszczowej i
oświetlenia. Zaprojektowano
również bezpieczne azyle na
przejściach dla pieszych. Dzięki
kontynuacji inwestycji wykonanej
w 2009 r. miasto zyska pełną małą
obwodnicę, która połączy ze sobą

Urząd Miejski
w Kartuzach

Korki w mieście
Zła jakość infrastruktury drogowej
Brak infrastruktury rowerowej
Nieoświetlone przestrzenie
publiczne
Źle zagospodarowane wody
opadowe
Wzmożona niska emisja
Brak bezpieczeństwa pieszych na
drogach

2017r.

2 869 756,68 zł , w
tym 50% Program
Rozwoju Gminnej i
Powiatowej
Infrastruktury
Drogowej na lata
2016-2019 i 50%,
środki Gminy
Kartuzy

Powiat Kartuski,
Gmina Chmielno

II

Przebudowa
ul.
Sędzickiego
w Kartuzach

Przebudowa
ul. Gdańskiej
w Kartuzach

dwie drogi wojewódzkie nr 211
oraz nr 228. Powstała w ten sposób
szosa stanowić będzie
alternatywną, wręcz wskazaną
drogę dla jadących z Sierakowic i
Bytowa. Udostępnienie jej dla
ruchu pojazdów pozwoli też
znacząco odciążyć ruch
w mieście głównie na Pl. św.
Brunona jak i na ciągu
Jeziorna/Zamkowa.
Projekt realizowany w sąsiedztwie
obszaru rewitalizacji. Projekt
przewiduje poszerzenie
północnego odcinka drogi w celu
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu
pieszego i kołowego w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku
szkoły zlokalizowanego przy ul.
Piłsudskiego 10 w Kartuzach.
Przedsięwzięcie realizowane
częściowo na obszarze rewitalizacji.
Planowana inwestycja realizowana
będzie przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku w
partnerstwie z gminą Kartuzy.
Projekt ma na celu poprawę
płynności ruchu kołowego w
szczególności w okolicach
przejazdu kolejowego linii PKM w
kierunku Egiertowa oraz w
kierunku Żukowa. Planuje się
również zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu pieszego
oraz budowę ścieżki rowerowej
komplementarnej z siecią tras

Urząd Miejski
w Kartuzach

Korki w mieście
Zła jakość infrastruktury drogowej
Brak infrastruktury rowerowej
Nieoświetlone przestrzenie
publiczne

2017r.

500.000,00 zł,
środki Gminy
Kartuzy

Nie dotyczy

Samorząd
Województwa
Pomorskiego,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Gdańsku

Korki w mieście
Zła jakość infrastruktury drogowej
Brak infrastruktury rowerowej
Brak kanalizacji deszczowej,
niezagospodarowane wody
opadowe
Brak bezpieczeństwa ruchu
pieszego
Brak dobrze zorganizowanego
dostępu do transportu publicznego

2017-2018

7 000 000,00 zł
(Gmina Kartuzy
ok. 1 000 000 zł,
Samorząd
Województwa
Pomorskiego,
środki prywatne
ok. 2 000 000 zł)

Gmina Kartuzy

Budowa hali
sportowej
przy Szkole
Podstawowej
nr 2
w Kartuzach

Monitoring
na terenie
miasta
Kartuzy

Remont
budynków

dojazdowych do węzła
integracyjnego Kartuzy.
Przedsięwzięcie realizowane w
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
rewitalizacji, jednakże uczniowie
szkoły to również w znacznej
mierze mieszkańcy obszaru
zdegradowanego. Projekt
przewiduje budowę
wielofunkcyjnej hali sportowowidowiskowej. Szkoła dysponuje
salą gimnastyczną
o powierzchni 180 m2. Na terenie
szkoły znajdują się dwa boiska
sportowe do gier zespołowych – do
gry w piłkę nożną oraz do gry w
koszykówkę (wyposażone w
nawierzchnię asfaltową). Oba
boiska są złym stanie technicznym,
co stanowi znaczne utrudnienie dla
użytkowników.
Przedsięwzięcie realizowane na
obszarach problemowych miasta
Kartuzy. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców
gmina Kartuzy cyklicznie zwiększa
obszary objęte monitoringiem
wizyjnym. W pierwszej kolejności
planuje się objęcie projektem
części osiedla Wybickiego oraz Gaj
Świętopełka zlokalizowane w
obszarach bezpośrednio
graniczących z obszarem
rewitalizacji.
Przedsięwzięcie realizowane na
obszarze rewitalizacji. Potrzeba

Urząd Miejski
w Kartuzach

Brak oferty spędzania czasu
wolnego
Brak wysokiej jakości infrastruktury
sportowej
Brak sali widowiskowej w mieście
Brak terenów zieleni urządzonej
oraz infrastruktury sportowej

2018-2019

7.000.000,00 zł, w
tym 50%
dofinansowania z
Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej,
50% wkład Gminy
Kartuzy

Urząd Miejski
w Kartuzach

Niski poziom bezpieczeństwa –os.
Wybickiego
Brak bezpieczeństwa w parkach i na
terenach zielonych
Osoby pijące alkohol
Brak patroli Straży Miejskiej
Brak Bezpieczeństwa w centrum

2017-2022 r

100.000,00 zł,
wkład Gminy
Kartuzy

Zarząd
Gospodarki

Chaos przestrzenny
Zły stan techniczny, estetyczny

2017-2020 r

1.090.000,00 zł ,
wkład Gminy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

wielorodzinn
ych
stanowiących
gminny zasób
mieszkaniow
y

Modernizacja
systemów
grzewczychCzyste
Powietrze
Pomorza

realizacji inwestycji jest wynikiem
inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego poszczególnych
budynków. Przedsięwzięcie
realizowane cyklicznie jako zadania
jednoroczne w formie dotacji
celowych z budżetu Gminy dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
(w pierwszej kolejności dotyczy
budynków zlokalizowanych przy ul.
Klasztorna 16, ul. Kościuszki 3, ul. 3
Maja 31, ul. Jeziorna 8, ul. Pl. św.
Brunona 6, ul. 3 Maja 1, ul. 3 Maja
3, ul. Gdańska 9, ul. Jeziorna 12).
Przedsięwzięcie realizowane na
terenie całej Gminy Kartuzy ze
szczególnym uwzględnieniem
obszarów problemowych w
mieście. Realizowane jest
cyklicznie. Dofinansowaniem mogą
zostać objęte koszty likwidacji
kotłów opalanych węglem lub
koksem i zastąpienie ich: - kotłami
opalanymi gazem lub olejem
opałowym, - źródłami ciepła
wykorzystującymi odnawialne
źródła energii (pompy ciepła,
kolektory słoneczne, kotły opalane
biomasą), podłączenie do sieci
ciepłowniczej, ograniczenie zużycia
opału w kotłach zasilanych węglem
lub koksem poprzez instalację
kolektorów słonecznych lub pompy
ciepła na potrzeby wytwarzania
c.w.u. Celem projektu jest redukcja
emisji substancji szkodliwych do
atmosfery.

Mieszkaniowej
w Kartuzach

budynków
Brak atrakcyjnych przestrzeni
publicznych

Urząd Miejski
w Kartuzach,
mieszkańcy
gminy

- obniżona jakość życia z uwagi na
zanieczyszczenie powietrza

Kartuzy

2017-2020 r

400.000,00 zł ,
w tym
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Gdańsku, min.
15% wkład Gminy
Kartuzy

Nie dotyczy

Cykliczne
wydarzenia i
inicjatywy
organizowan
e prze
instytucje
kultury

Charakter uzupełniający do
zaplanowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych będą miały
również zadania społeczne
związane z kulturą i promocją
lokalnych talentów, rozwijanie
umiejętności i zdolności,
wzbudzanie kreatywności,
organizowanie alternatywnych
form spędzania wolnego czasu. Ich
celem zawsze jest integracja
społeczna i ożywienie społeczne.
Poszerzenie oferty kulturalnej
kierowanej do obszaru Centrum
Kartuz jest niezbędne z uwagi na
istniejące potrzeby oraz
zagospodarowanie wolnego czasu
dla miejscowej młodzieży i
mieszkańców miasta we wszystkich
grupach wiekowych. Poniżej
znajduje się zestawienie
planowanych realizacji w formule
cyklicznej (corocznie) wydarzeń i
zajęć z zakresu różnych form
działalności kulturalnej.

Źródło: Opracowanie własne

Kartuskie
Centrum Kultury,
Miejska i
Powiatowa
Biblioteka
Publiczna,
Muzeum
Kaszubskie

2017-2022 r.

Planowane
finansowanie
w ramach zadań
bieżących

Nie dotyczy

