
Utworzenie Przestrzeni Publicznej dla 

mieszkańców Śródmieścia w 

Człuchowie

Szacunkowy koszt 

ze źródeł 

prywatnych

0,00 zł

Zapewnienie  zagospodarowanej 

przestrzeni publicznej wraz z ciągiem 

pieszo- jezdnym zwiększającym jej 

dostępność, która okresowo i 

naprzemiennie będzie przyjmować 
charakter miejsca spotkań 

plenerowych, wystawienniczo- 1 000 000,00 zł 0,00 zł

2 000 000,00 zł

Utworzenie przestrzeni publicznej nad 

brzegiem jeziora Urzędowego                                                                                         

Utwardzenie ciągu pieszo- jezdnego ul. 

Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki

Planowane działanie/ przedsięwzięcie 

szczegółowePrzedsięwzięcie/ działanie ogólne

Zdiagnozowany problem jaki 

rozwiązuje przedsięwzięcie / 

działanie

Utworzenie Asystentury Rodziny  dla 

Śródmieścia                                                                   

Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla 

Śródmieścia: w formie opiekuńczej, pracy 

podwórkowej                                                         

Utworzenie  Centrum Usług Opiekuńczych dla 

Śródmieścia: Klub Seniora, Punkt Usług 

Opiekuńczych

ul. Sobieskiego 6: wzmocnienie ścian i fundamentów zewnętrznych 

budynku z wykonaniem izolacji i naprawy polbruku, renowacja 

istniejącego ryzalitu elewacji frontowej, odtworzenie detali 

architektonicznych, kolorystyka ścian i detali, remont dachu ( wymiana 

pokrycia, obróbek blacharskich, rynien spustowych, wymiana kominów)                                       

ul. Szczecińska 22: remont elewacji budynku z dociepleniem, remont 

opaski wokół budynku, remont wjazdów na posesję                           
Szczecińska 12: remont dachu z dociepleniem styropapą,                  ul. 

Szczecińska 22: remont elewacji budynku z dociepleniem, remont opaski 

wokół budynku, remont wjazdów na posesję                          Traugutta 

7a: remont izolacji pionowej ścian funadmentowych                         

Traugutta 6:  remont klatek schodowych, remont schodów wejściowych 

do budynku oraz wykonanie zadaszeń                                   Szczecińska 

2: remont elewacji z dociepleniem, wymianą drzwi wejściowych i 

okienek na klatce, wykonanie opaski wokół budynku                                                  

Szczecińska 21: remont elewacji budynku z dociepleniem od strony 

podwórza, wymiana drzwi wejściowych do budynku  oraz okna na 

klatce, remont izolacji pionowej ścian fundametowych                                            

Plac Bohaterów 1: remont elewacji budynku z dociepleniem oraz 

likwiadacja tarsu od podwórza, remont wjazdu na posesję,                           
Traugutta 1: przebudowa, remont elewacji budynku mieszkalnego                          

Szczecińska 25: remont elewacji budynku mieszkalnego - 

wielorodzinnego                Traugutta 3: remont elewacji budynku 

mieszkalnego wraz z ociepleniem, wykonaniem instalacji c.o.                                                                        

Szacunkowy koszt ze 

źródeł publicznych

Załącznik nr 9 do Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Przebudowa Miejskiego Domu 

Kultury wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół budynku na potrzeby 

utworzenia Centrum Rodzin

Zmodernizowanie infrastruktury i 

podział docelowej funkcji budynku 

MDK pod potrzeby instytucji kultury 

oraz Centrum Rodzin, w ramach 

którego zostaną zaadaptowane 

pomieszczenia na funkcje Wsparcia 

Rodziny ( piwnica, parter), Placówki 

Wsparcia Dziennego (piwnica) i 

Centrum Usług Opiekuńczych (parter 

i poddasze). Stworzenie warunków 

do rozwoju oferty  usług społecznych 

na rzecz rodziny. 4 500 000,00 zł

Przebudowa Miejskiego Domu Kultury na 

potrzeby utworzenia Centrum Rodzin                                                                                 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku 

planowanego Centrum Rodzin i MDK

Szacunkowe (indykatywne) ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

0,00 złUtworzenie Centrum Rodzin 

Włączenie społeczne zagrożonych 

grup społecznych z różnych grup 

wiekowych ( dzieci, młodzież, osoby 

starsze). Działania poprawiające 

sytuację życiową poprzez edukację, 
zmianę postaw społecznych, 

międzypokoleniową wymianę 
doświadczeń i współpracę. 

Zapewnienie dostępu do nowych 

usług społecznych wysokiej jakości.



Remonty wybranych elementów 

wspólnych w budynkach mieszkalnych 

wraz z zagospodarowaniem ich 

bezpośredniego otoczenia :                                                          

1) Remont elementów wspólnych, 2) 

Zagospodarowanie podwórek

Włączenie społeczne mieszkańców w 

realizację zadań inwestycyjnych 

wynikających z GPR

Włączenie do procesu rewitalizacji 

mieszkańców obszaru poprzez 

bezpośredni udział w 

zagospodarowaniu przestrzeni 

publicznej.

10 508 240,76 zł 413 566,41 zł

Włączenie do procesu rewitalizacji 

mieszkańców obszaru poprzez 

powstrzymanie degradacji 

technicznej i poprawę stanu 

infrastruktury mieszkaniowej. 

Zwiększenie dostepu do 

podstawowych usług społecznych 

wraz z zapewnieniem rozwiązań 
technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów w 

szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony 

środowiska. Utworzenie 

ogólnodostepnych przestrzeni i 

miejsc spotkań sąsiedzkich . 2 295 850,56 zł 243 129,61 zł

Razem

Bezpośrednie zagospodarowanie 

otoczenia budynków spółdzielni 

mieszkaniowej

ul. Sobieskiego 10: remont nawierzchni drogi 

dojazdowej i zatok postojowych, utwardzenie 

placu do gromadzenia odpadów i ogrodzenie 

pergolą                                                                              
Traugutta 9: wykonanie terenu rekreacyjnego 

przy budynku z nasadzeniem zieleni niskiej

Osiedle Piastowskie: wymiana ławek 

parkowych przy klatkach schodowych 

budynków 1-4 i 6-12, zamontowanie stojaków 

na rowery przy budynkach 1-4 i 6-12, wymiana 

nawierzchni zatoki postojowej i drogi 

dojazdowej w rejonie ściany szczytowej 

budynku nr 1.                                                                                         

Osiedle Wazów: zamontowanie stojaków na 

rowery przy budynkach 2-7, wymiana ławek 

parkowych przy klatkach schodowych 

budynków 2-7, wymiana nawierzchni 

osiedlowego boiska sportowego

100 000,00 zł

Bezpośredni udział mieszkańców i organizacji 

społecznej w uporządkowaniu terenu, 

wykonaniu nasadzeń na wskazanych 

przestrzeniach publicznych, pomalowaniu 

ławek, posadowieniu koszy, stojaków na 

rowery. Udział mieszkańców w wyborze 

elementu sztuki, który zostanie usytuowany w 

przestrzeni publicznej obszaru oraz wyboru 

miejsca.

Włączenie do procesu rewitalizacji 

mieszkańców obszaru poprzez 

poprawę stanu infrastruktury 

towarzyszącej zabudowie 

mieszkaniowej, zwiększenie 

dostępności infrastruktury sportowej 

i promocja aktywności ruchowej, 

jako profilaktyki chorów 

cywilizacyjnych oraz 

podtrzymywania sprawności 

ruchowej seniorów, zapewnienie 

możliwości integracji 

międzypokoleniowej. 612 390,20 zł 170 436,80 zł

Remont wjazdu na posesję przy Szczecińskiej 2                     

Remont drogi dojazdowej do budynku wraz z 

chodnikiem położonych na terenie gminy przy 

ul. Traugutta 7a                                 

Zagospodarowanie podwórek: Sobieskiego 8: 

ciągi piesze i kołowe, 12 miejsc 

postojowych,usytuowanie ławek, koszy, altanki 

wypoczynkowej, przesłon, konstrukcji do 

suszenia prania, stojaków na rowery, osłon 

śmietników, nasadzenia roślin, ułożenie 

trawników, Sobieskiego 1/ Szczecińska 14: 

ciągi piesze i kołowe, 4 miejsca postojowe, 

usytuowanie ławek, koszy na śmieci, 3 latarni, 

przesłon, konstrukcji do suszenia prania, 

stojaków na rowery, altanki wypoczynkowej, 

nasadzenie roślin, ułożenie trawników , 

Szczecińska 22: ciągi piesze, kołowe, 

usytuowanie ławek, koszy na śmieci, 

samoobsługowej stacji naprawczej rowerów, 

konstrukcji do suszenia prania, stojaków na 

rowery, nasadzenie roślin, ułożenie trawników, 

Szczecińska 23/25: ciągi piesze i kołowe, 4 

miejsca postojowe, usytuowanie ławek, koszy 

na śmieci, altany wypoczynkowej, przesłon, 

poidełka, stojaków na rowery, osłon 

pojemników, nasadzenie roślin, ułożenie 

0,00 zł


