
Rewitalizacja części miasta Brusy

Centrum Usług Społecznych w Brusach

Gmina Brusy



Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Gminy Brusy na lata 2017 - 2023

Program opracowano na podstawie Wytycznych w zakresie

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Stworzenie Programu możliwe było dzięki przeprowadzeniu badań

ilościowych i jakościowych. Przebadano 22 wskaźniki co umożliwiło

identyfikację problemów w sferze społecznej, gospodarczej,

środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.

Wyznaczony na podstawie analizy wskaźnikowej obszar rewitalizacji

uzupełniony został o wyniki wizji lokalnej oraz konsultacje społeczne.



Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji gminy Brusy zamieszkiwany jest przez 1 360

osób (9,53% mieszkańców gminy) i zajmuje powierzchnię 43,48 ha

(0,11% powierzchni gminy).



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

REWITALIZACJA CZĘŚCI MIASTA BRUSY

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Całkowity koszt realizacji Projektu - 3 892 047,00 zł

W tym wydatki kwalifikowalne – 3 425 389,16 zł

Dofinansowanie – 2 226 482,24 zł



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

REWITALIZACJA CZĘŚCI MIASTA BRUSY

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Brusach

Partner projektu: Zaborskie Towarzystwo Naukowe – odpowiedzialny

za wspólną realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu

terenów zielonych przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 1

i Chełmowskiej 4.



Adaptacja części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 

na cele społeczne



Adaptacja części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 

na cele społeczne



Adaptacja części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 

na cele społeczne



Adaptacja części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 

na cele społeczne

W ramach zadania planuje się:

▪ wymianę pokrycia dachowego oraz niezbędne prace remontowe konstrukcji

dachu;

▪ remont elewacji;

▪ wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, a także wymianę instalacji wod-

kan, c.o.;

▪ przystosowanie budynku dla potrzeb osób

z niepełnosprawnościami;

▪ zagospodarowanie terenu wokół budynku, które obejmować będzie strefę

zieleni uporządkowanej, strefę rekreacji, strefę komunikacji

z parkingiem dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami

i ciągami pieszymi



Adaptacja części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 

na cele społeczne

Zagospodarowanie terenu opracowane zostanie na podstawie koncepcji, która wyłoniona została w

konkursie architektonicznym.



Remont elementów wspólnych budynku komunalnego przy 

ul. Chełmowskiej w Brusach i zagospodarowanie bezpośredniego 

otoczenia



Remont elementów wspólnych budynku komunalnego przy 

ul. Chełmowskiej w Brusach i zagospodarowanie bezpośredniego 

otoczenia

W ramach zadania planuje się m.in.:

▪ ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą pokrycia

dachowego oraz wykonaniem jego odpowiedniej termicznej izolacji;

▪ remont klatki schodowej;

▪ wymianę posadzek, tynkowania, malowanie ścian, a także wymianę

oświetlenia na energooszczędne LED w częściach wspólnych

budynku;

▪ zapewnienie dostępu do kuchni oraz sanitariatów do każdego lokalu



Instrument elastyczności

W ramach instrumentu elastyczności planuje się m.in. włączenie lokalnej społeczności na

etapie realizacji zagospodarowania terenów przy budynkach zlokalizowanych przy ul.

Chełmowskiej 4 i ul. Szkolnej 1 – pomoc przy nasadzeniach, prace związane z

zagospodarowanie terenów zieleni. Zieleń zakupiona zostanie przez partnera Projektu.

Zorganizowane zostaną warsztaty w formie konsultacji z urbanistą, mające na celu

zaangażowanie społeczności obszaru rewitalizowanego w planowanie przestrzeni zielonej

wokół ich miejsca zamieszkania.

Planuje się zaangażowanie mieszkańców w odnowienie budynków garażowych przy

zapewnieniu im przez Gminę Brusy niezbędnych do tego materiałów.



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BRUSACH

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Całkowity koszt realizacji Projektu – 1 414 259,92 zł

Dofinansowanie – 1 343 546,92 zł



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BRUSACH

Jednostka realizująca projekt: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Brusach

Partner projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - odpowiedzialny 

za realizację szkoleń zawodowych dla 

opiekunów osób starszych



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BRUSACH

Działania w projekcie zorientowane są wokół zwiększenia dostępu do

zdeinstycjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług

społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do

osób o różnym stopniu niesamodzielności (seniorów, osób

niepełnosprawnych i chorych przewlekle oraz ich opiekunów), a także w

zakresie wsparcia rodziny.



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BRUSACH

W ramach tworzonego projektu planowane jest:

• utworzenie placówki pobytu dziennego,

• zorganizowanie szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi, zapewnienie usług dziennych opiekunów,

• przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich,



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BRUSACH

• prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy w formie 

połączonej opiekuńczo – specjalistycznej, 

• poradnictwo specjalistyczne, 

• organizacja czasu wolnego rodzin, 

• utworzenie grupy wolontariackiej działającej na rzecz i wśród rodzin 

obszaru zdegradowanego

• utworzenie 3 miejsc zapewniających opiekę całodobową.



ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY GMINY BRUSY –

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BRUSACH

Wsparciem usługami społecznymi objętych zostanie

80 mieszkańców obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym, w tym

50 kobiet i 30 mężczyzn.



Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane

w ramach Zintegrowanego Projektu Rewitalizacyjnego

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dopełnione zostaną

przedsięwzięciami uzupełniającymi zawartymi

w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 -

2023.

Realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć ma za zadnie

przyczynić się do poprawy sytuacji w zidentyfikowanych problemach

występujących w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej,

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.



Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne

▪ Remont, przebudowa i rozbudowa Centrum Kultury i Biblioteki im.

Jana Karnowskiego w Brusach



Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne

▪ Przebudowa ul.Wybickiego, Harcerskiej i Na Zaborach w Brusach



Pozostałe uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne

▪ Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.

Jana Pawła II w Brusach

▪ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej

i Na Zaborach w Brusach

▪ System monitoringu centrum miasta (okolice Placu Jana Pawła II)

▪ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gdańskiej

▪ Poszerzenie oferty Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego

w Brusach



Dziękujemy za uwagę


