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I n f o r m a c j a 

z działalności Prezydenta Miasta 

za miesiąc lipiec i sierpień 2014 r. 

 

 

 W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 88  zarządzeń, w tym z zakresu: 

        

       -  gospodarki mieniem komunalnym                 -       51 

       -  budżetu                                           -        5 

       -  spraw społecznych    -        1                    

       -  edukacji         -      18         

       -  spraw organizacyjnych   -        6 

       -  rozwoju miasta         -        2                    -            

       -  zamówień publicznych                         -        3 

       -  obywatelskich      -        2     

        

 

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 

 

Prezydent: 

 

zawarł: 

-  28 aktów notarialnych w tym:  

 18 dotyczących sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych                 

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy 

ulicach: Portowców, Spółdzielczej, Wybickiego, Stoczniowców, Robotniczej, 

Baczyńskiego, Wigury, Jagiełły i Piastowskiej, 

 7 dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicach: Kolejowej 

2/1, Wojska Polskiego 33/13, Wyzwolenia 1B/14, Saperskiej 4E/10, Jagiellońskiej 

29B/32, Orkana 3B/2, Okrzei 16/4, 

 jeden dotyczący sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

zabudowanej nieruchomości przy ul. Wybickiego 25, 

  jeden dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1/84 udziału w gruncie 

zabudowanym garażami przy ul. Polnej,  

 jeden dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 

gruntowej położonej przy ul. Jana z Kolna.   

zawarł:   

- 10 umów dzierżawy gruntu w tym: cztery pod usytuowanie śmietników przy ulicach: 

Konarskiego, Armii Krajowej i Wyzwolenia, cztery pod zagospodarowanie zielenią przy 

ulicach: Nowowiejskiej i Szkolnej, jedną pod działalność handlowo - usługową przy                      

ul. Starowiejskiej oraz jedną pod ogródek kawiarniany przy ul. Żeglarskiej, 

- 2 umowy najmu: jedną lokalu użytkowego położonego przy ul. Konarskiego w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz jedną na najem boksu handlowego w Hali 

Targowej nr I na targowisku miejskim przy ul. Franciszka Żwirki,  
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- 5 umów użyczenia gruntu w tym: pod organizację teatru ulicznego na Pl. Hallera, pod 

organizację imprezy motoryzacyjnej „JDM DAY” na Bulwarze nad Wisłą przy ul. Jana z 

Kolna, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. przy ul. Rokickiej oraz pod budynkiem 

gospodarczym przy ul. Kaszubskiej,  

- 4 ugody w tym: dwie dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości położonych przy ulicach: Stanisława Wigury                       i 

Dokerów, jedną dotyczącą rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu kosztów 

postępowania spadkowego oraz jedną dotyczącą umorzenia należności z tytułu opłat za 

użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Stoczniowców, 

- jedno porozumienie o rozwiązaniu umowy najmu boksu handlowego w Hali Targowej nr I 

na targowisku miejskim przy ul. Franciszka Żwirki. 

 

ponadto Prezydent: 

- wydał 4 decyzje w tym: dwie dotyczące umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości położonych przy ulicach: Gdańskiej i Zamkowej oraz trzy 

dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

gruntowych położonych przy ulicy Jodłowej, 

- wyraził zgodę na zawarcie umów najmu powierzchni użytkowych przez Szkołę Podstawową 

nr 8 i nr 12 oraz przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,  

- uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Sp. z o.o. 

- zaopiniował pozytywnie 5 wstępnych podziałów nieruchomości położonych przy ulicach: 

Orkana (wydzielenie układu drogowego), Stoczniowców (wydzielenie gruntu na poprawę 

warunków zagospodarowania działek przyległych), Malinowskiej (wydzielenie działek pod 

zabudowę produkcyjną), Ogrodowej (wydzielenie gruntu na poprawę warunków 

zagospodarowania działek przyległych) oraz St. Wigury (wydzielenie pod zabudowę 

mieszkalną),  

- zatwierdził 4 podziały nieruchomości przy ulicach: Grunwaldzkiej (wydzielenie pod 

zabudowę mieszkalną), Stoczniowców, Orkana i Spółdzielczej (wydzielenie gruntu na 

poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych),   

-  podjął  zarządzeń m.in. w sprawie: 

 oddania w dzierżawę gruntu: pod usytuowanie śmietników przy ulicach: 

Wyzwolenia, Żwirki i Al. Zwycięstwa, na cele składowe przy ul. księżniczki 

Dobrawy, pod ogródki letnie przy ulicach: Jarosława Dąbrowskiego i Żeglarskiej, 

w celu ustawienia dmuchanej zjeżdżalni przy ul. Zamkowej,  

 oddania gruntu w użyczenie: w celu organizacji teatru ulicznego na Pl. Hallera,  

 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w celu poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

 sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej 

przy ul. Pileckiego,  

 sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego nieruchomości przy                                

ul. Jagiellońskiej i ul. Piotrowo.     
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II. W  zakresie, spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego i rozwoju 

miasta: 

 

- w zakresie spraw komunalnych i inwestycji 

 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- 

firma „ADA-LIGHT” Sp. z o.o. , 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56. 

W dniu 28.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. 

Koszt realizacji zadania -327 884,73 zł 

Zadanie zostało zakończone. 

 

2. Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie 

piaskowników w Tczewie 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego został wybrany wykonawca robót-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o. , 83-000 Pruszcz Gdański ul. F. Nowowiejskiego 22 C. 

W dniu 05.05.2014 r. podpisana została umowa. 

Koszt realizacji zadania -78 000 zł 

Termin realizacji umowy do dnia 15.09.2014 r. 

Wykonawca zgłosił w dniu 19.08.2014 r. zakończenie robót. 

W dniu 28.08.2014 r. przeprowadzone zostaną czynności odbiorowe. 

 

3. Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8  

w Tczewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 

 

W dniu 07.05.2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Tczew a 

Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie placów zabaw: 

„małego ” w Szkole Podstawowej nr 5 i  „dużego” Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie 

na łączną kwotę -155 637 zł . 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono : 

-wykonawcę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 8 –firmę SATERNUS 

DISTRIBUTION Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Nowa 32 , 41-500 Chorzów za 

kwotę – 184 978, 35 zł  oraz  

-wykonawcę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 - firmę „JUL-DOM” 

Przemysław Mazurkiewicz, ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin za kwotę  

116 604,00 zł 

Planowany termin realizacji robót – 30.09.2014 r. 

Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzgodnieniem 

koncepcji architektonicznej z Zamawiającym oraz z Kuratorium Oświaty i 

Wychowania. 
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4. Modernizacja budynku Sali gimnastycznej „Pilawa” 

 

W dniu 09.07.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie „Modernizacji hali 

sportowej „Pilawa” w Tczewie”  z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe 

„Mak-Mus”, 83-110 Tczew, ul. Jedności Narodu 18E/2 za kwotę – 131 737,77 zł. 

Termin realizacji umowy-29.08.2014 r. 

Wykonawca robót w dniu 10.07.2014 r. został wprowadzony na plac budowy. 

Prace remontowe dobiegają końca. 

W dniu 28.07.2014 r. podpisana została umowa z firmą ZPHiU „POWER-POL” 

Henryk Grenz , Tczew, ul. Polna 9 na „Wykonanie wymiany oświetlenia Sali 

gimnastycznej hali „Pilawa””.  

Koszt realizacji zadania 28 644,61 zł.   

Termin realizacji zadania -31.08.2014 r. 

Prace związane z wymianą opraw oświetleniowych hali dobiegają końca. 

 

5. Budżet Obywatelski Miasta Tczewa na 2014 r. 

a) W dniu 18.06.2014 r. podpisana została umowa z  Przedsiębiorstwem Produkcyjno-

Usługowo-Handlowym „ZAMA” Zagórski Maciej , 87-100 Toruń, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 74 na dostawę i montaż urządzeń siłowni ( 4 zestawy w ramach 

budżetu obywatelskiego , 2 zaplanowane  poza budżetem obywatelskim). 

Koszt realizacji zadania- 100 737 zł 

Termin realizacji umowy  – 30.07.2014 r. 

Siłownie zostały zamontowane. 

b) W dniu 02.06.2014 r. podpisana została umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 

83-112  Lubiszewo , ul. Tczewska 35 na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. 

Królowej Jadwigi. 

Koszt realizacji zadania -49 446 zł 

Zadanie zostało wykonane. 

 

c) W dniu 24.07.2014 r. podpisana została umowa na dostawę i montaż dwóch placów 

zabaw przy ul. Armii Krajowej w Tczewie z firmą „Dr SPIL Polska Marcin Kozubek” , 

40-654 Katowice, ul. Zbożowa 20 F za kwotę 99 800 zł  

Termin realizacji zadania do dnia 01.09.2014 r. 

II część przetargu na 3 place zabaw została unieważniona. Przetarg został powtórzony. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.07.2014 r. 

Przetarg wygrała firma- Biuro Regionalne „JORDAN” Jolanta Pędzisz, ul. Karola 

Szymanowskiego 15 lok.3 , 87-100 Toruń za kwotę 99 980,55 zł. 

Umowa została  podpisana w dniu 06.08.2014 r. 

Planowany termin realizacji placów -30.09.2014 r. 

c) W dniu 16.06.2014 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym 

„MONOBET” Marian Andrzejewski, 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9 na wykonanie 

„Modernizacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Klubie Młodzieżowym 

„Przystań” w Tczewie. 

Koszt realizacji zadania - 49 000 zł 

Termin realizacji zadania -31.07.2014 r. 

Zadanie zostało wykonane. 
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e) W dniu 12.06.2014 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem –Usługowo-

Handlowym  „PROFIT” Wojciech Kusa , 83-110 Tczew, ul. Rejtana 1 na wykonanie 

modernizacji chodnika w obrębie budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Tczewie za kwotę 

42 261,05 zł 

Zadanie zostało wykonane. 

 

f) W dniu 18.07.2014 r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” Arkadiusz 

Abramczyk Knybawa, ul. Nadwiślańska 29 ,83-110 Tczew na wykonanie „Modernizacji 

chodnika w obrębie  budynku przy ul. Jurgo 15 i 17 wraz z wykonaniem dwóch miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych” 

Koszt realizacji zadania-13 038 zł 

Termin realizacji zadania-14.08.2014 r. 

Zadanie zostało wykonane. 

 

g) W dniu 31.07.2014 r. podpisana została umowa na „Zakup i montaż stojaków 

rowerowych w Tczewie” z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 83-112 Lubiszewo, za kwotę 

12 226,20 zł. 

Termin realizacji zadania-31.08.2014 r. 

Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. 

 

h) Zagospodarowanie skweru przy ul. Prostej zostało wykonane przez firmę „Zieleń 

Miejska” Sp. z o.o. 83-112 Lubiszewo za kwotę 27 358,59 zł . 

 

i) Montaż wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Czatkowskiej nastąpi w pierwszej 

połowie września 2014 r.  

Łączny koszt utwardzenia pod wiatę oraz dostawy i montażu wiaty wyniesie- 4920 zł. 

 

6. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego 

 

W dniu 16.07.2014 r. została podpisana umowa z firmą „Elektro-Cal” Sp. z o.o. na 

budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego w Tczewie”. 

Koszt realizacji zadania 346 102,23 zł. 

Planowany termin realizacji zadania- 15.10.2014 r. 

Wykonawca został wprowadzony na plac budowy w dniu 24.07.2014 r. 

Wykonanej zostało około 100 mb kanalizacji deszczowej (stan   zaawansowania ok. 40%  

 

7. Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 3 w Tczewie. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- Przedsiębiorstwo Budowlane 

„MONOBET” Marian Andrzejewski z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7. 

W dniu 08.05.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą przedmiotowego 

zamówienia. 

Koszt realizacji zadania wynosi – 720.780,00 zł brutto. 

Termin realizacji zadania -31.10.2014 r. 
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Projekt budowlany został uzgodniony w Starostwie Powiatowym.  Wprowadzono 

Wykonawcę na budowę.   

Wykonano  demontaże i rozbiórki, niwelację terenu oraz drenaż boiska wraz z przyłączem 

do kanalizacji deszczowej. Układa się krawężniki, bieżnia okólna przygotowana jest do 

betonowania. 

Prace w toku. 

 

8.  Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki. 

a)  W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę 

parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie” w 

trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- firma: PROFIT 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-

110 Tczew . 

Termin realizacji zadania -17.10.2014 r. 

Koszt realizacji zadania wynosi – 278.000,00 zł brutto. 

      W dniu 04.08.2014 r.  wprowadzono Wykonawcę robót  na plac budowy. 

      Wykonano roboty ziemne, roboty elektryczne za wyjątkiem ustawienia  

      lamp, odwodnienie . Rozpoczęto ustawianie krawężników. 

        

b) W dniu 28.07.2014 r. złożono wniosek o  wszczęcie postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego przy ul. Źwirki w Tczewie  –  

I Etap”. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.08.2014r.    

Do dnia 28.08.2014r. oferenci uzupełniają oferty. Po tym terminie nastąpi wybór 

Wykonawcy  i podpisanie umowy. 

 

9. Zagospodarowanie łącznika od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej przy SP 

nr 12. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- firma „ROKA Budownictwo” Sp. z 

o.o.,  ul. Południowa 16 C, 83-200 Starogard Gdański. 

Koszt realizacji zadania wynosi –  516.437,53 zł brutto. 

Termin realizacji 15.09.2014r. 

W dniu 03.07.2014 r. Wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy. 

Wykonane zostały roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne. Wykonawca wykonał  

chodniki z płytek płukanych od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej. Wykonano 

fundament pod żuraw i semafor  oraz zamontowano semafor. Rozpoczęto wykonywanie 

zieleni. 

Trwają prace związane z budową. 
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10.  Modernizacja budynku na niecce Czyżykowo na Rowerownię. 

Modernizację budynku wykonuje firma: „Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie 

Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, 83-140 Gniew, ul. Kopernika 2/4. 

Koszt realizacji zadania wynosi –  55.893,67 zł brutto. 

Termin realizacji zadania -31.07.2014 r. 

Zadanie zostało wykonane. 

 

11. Modernizacja budynku byłej kwiaciarni na działce nr 325/3 przy ul. 

Konarskiego.  

Modernizację budynku wykonuje firma: „Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie 

Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, 83-140 Gniew, ul. Kopernika 2/4. 

Koszt realizacji zadania wynosi –  9.609,76 zł brutto. 

Termin realizacji zadania - 04.07.2014r.    

Zadanie zostało wykonane. 

 

12. Remont wieżyczek budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej  w Tczewie. 

W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie „Remontu wieżyczek na 

budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie”  z firmą Zakład Budowlany 

83-140 Gniew ulica Kopernika 2B/4  za kwotę –   5.268,95 zł. 

      Termin realizacji umowy-10.08.2014 r. 

Zadanie zostało wykonane. 

 

   

 

-  w zakresie rozwoju miasta:  
 

Główne sprawy w projektach 

 

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

 

W ramach projektu, oprócz koncepcji zagospodarowania terenu, zaplanowane były działania 

w kierunku uzyskania analizy wykonalności i materiałów marketingowych. Analiza została 

już wykonana. W jej wyniku otrzymaliśmy aktualną diagnozę sytuacji gospodarczej miasta 

pod kątem warunków inwestowania z perspektywy zewnętrznej oraz założenia do programu 

informacyjno-promocyjnego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem atrakcyjnej strony 

internetowej. Wszelkie rzeczowe działania w projekcie winny zakończyć się do końca 

września.   
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 

 

W lipcu 2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

poinformował ostatecznie o pozytywnej ocenie wniosku, złożonego przez Gminę Miejską 

Tczew na dofinansowanie projektu dotyczącego wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla naszego miasta. Trwa przygotowanie dokumentów formalnych w celu podpisania umowy 

dotacyjnej. 

 

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2014); Czyste powietrze Tczewa (2014): 

 

25 czerwca 2014 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku poinformował Gminę Miejską Tczew, że Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku, przyznał 

dotację w wysokości, do kwoty 37 320,00 zł. Gmina wnioskowała o 69 194 zł.  

Gmina Miejska Tczew potwierdziła gotowość do przyjęcia dofinansowania oraz przekazała 

dokumenty wymagane do podpisania umowy dotacji. 

 

Metropolitalna platforma wymiany praktyk samorządowych 

 

Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie GOM ma na celu przedstawienie dobrych praktyk 

i usług świadczonych przez administrację członków GOM. Dane zamieszczane są na stronie 

www.pp.metropoliagdansk.pl. Na prośbę zarządzających projektem zbierane są różne dane i 

informacje w celu ich udostępnienia. W maju i czerwcu prowadzone były badania opinii 

publicznej na temat usług gminnych świadczonych w GOM. Wyniki badania są w trakcie 

opracowania i będą opublikowane we wrześniu.   

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Bajkowym w 

Tczewie 

 

Inwestycja została wykonana. 

Gmina Miejska Tczew oczekuje na Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 

Pomorskiego na lata 2011 -2014. Uchwała ta winna wprowadzić inwestycję Gminy Miejskiej 

Tczew z listy rezerwowej na listę zasadniczą. W następstwie powyższego, możliwe będzie 

podjęcie działań w celu podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i 

Turystyki i uzyskanie refundacji zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

 

Działania komplementarne do projektów 

 

Ze względu na fakt, że regulamin Pchlego Targu wyklucza handlowanie używana odzieżą, a 

istnieje duże zainteresowanie wśród mieszkańców wymiany czy sprzedaży tego rodzaju 

własnych zasobów, organizowane jest kolejne wydarzenie tego typu – TARGOWISKO 

WRZEŚNIOWE. Jego specyfiką będzie właśnie wymiana czy sprzedaż odzieży używanej czy 

zbędnej przez osoby prywatne, ale także podręczników, książek czy przyborów szkolnych. 

Wydarzenie odbędzie się w pierwszą sobotę września (06.09.2014) na skwerze dr Schefflera 

przy murach, ul. Łazienna.  Do dnia 25 sierpnia złożono ponad 20 zgłoszeń. Targowisko 

będzie trwało od godziny 10.00 do 15.00. 

 

 

 

 

http://www.pp.metropoliagdansk.pl/
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

 

Gmina Miejska Tczew współpracuje z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym oraz partnerami 

ZIT w zagadnieniach dotyczących:  

- rozwoju i współpracy inkubatorów przedsiębiorczości;  

- wzmocnienia znaczenia węzłów integracyjnych i tras dojazdowych, w tym ścieżek 

rowerowych;  

- rewitalizacji społecznej, gospodarczej i infrastrukturalno - przestrzennej obszarów 

zdegradowanych lub zagrożonych degradacją;  

- kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.  

Diagnozowany jest stan aktualny w powyższych tematach, w zależności od określonych przez 

koordynatorów potrzeb dla tzw. „fiszek projektowych”, pozyskiwane i przekazywane są 

wymagane dane. Na obecnym etapie odbywa się szereg działań przygotowawczych, 

organizacyjnych, działania przygotowawcze, spotkania, wymiana informacji i konsultacje z 

GOM oraz partnerami. Określane są potrzeby i możliwości Gminy w kontekście wskazanych 

tematów. Trwa oczekiwanie na opublikowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i 

Infrastruktury i Zarząd Województwa Pomorskiego szczegółowych dokumentów 

programowych. 

 

Wiślana Trasa Turystyczna  

 

Nie będący projektem ZIT, ale przygotowywany jako projekt partnerski jest także projekt, 

mający za zadanie stworzenie szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR R-9). 

Temat jest koordynowany przez Departament Turystyki i Promocji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach tego projektu - przez Tczew tą 

trasą - zachodzi konieczność przebudowy ul. Czatkowskiej. Wynika to z konieczności 

wprowadzenia na tym odcinku przyjętych standardów turystycznej trasy rowerowej. 

 

Strategia GOM 

 

Stowarzyszenie GOM prowadzi prace na rzecz opracowania strategii obszaru 

metropolitalnego. Od czerwca przeprowadzono szereg warsztatów tematycznych i zwracano 

się do partnerów Stowarzyszenia o wypełnianie kwestionariuszy, gromadzących dane i opinie 

na temat sytuacji czy postrzegania uwarunkowań obszaru metropolitalnego. Na wrzesień 

zaplanowano przedstawienie wyników diagnozy. Na jesień planowane są również konferencje 

w różnych miastach obszaru metropolitalnego. Nie jest jeszcze znany szczegółowy 

harmonogram tych wydarzeń.  

 

2. Dokumenty strategiczne i planistyczne 

Planowanie przestrzenne 

Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tczewa, w n/w rejonach:  

1) teren dawnych koszar, 

2) ul. Kościuszki i al. Zwycięstwa, 

3) ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion), 

4) obszar dawnego poligonu w sąsiedztwie osiedla Górki w Tczewie. 
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Teren dawnych koszar 

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zgodnie z harmonogramem prac dobiegło końca opracowywanie 

koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu po byłych koszarach przy ul. Wojska 

Polskiego, zadania rozpoczętego konkursem we wrześniu 2013 r.  

Ze względu na specyfikę położenia terenu wobec istniejącego układu drogowego pojawiły się 

trudności w osiągnięciu optymalnego rozwiązania, które uzyskałoby pozytywne uzgodnienie 

właściwych służb i instytucji. Z tego względu obecny etap, w ramach dokonywania oceny 

pracy, rozszerzono o sporządzenie wariantów komunikacji drogowej, połączeń terenu NCT z 

terenami sąsiadującymi – osiedlami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Warianty drogowe 

będą poddane analizie pod kątem obciążenia ruchem kołowym oraz prognozowaniem ruchu w 

poszczególnych propozycjach połączeń drogowych. Ten etap prac zaplanowano na m-c 

wrzesień, kiedy to, co do zasady, wykonuje się pomiary natężenia ruchu drogowego. 

Opracowania powstaną w m-cach październik – listopad b.r. 

 

Równolegle do prac nad zamknięciem rozwiązań koncepcyjnych, objętych projektem, 

związanym z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

prowadzone są czynności dotyczące procedury formalnej przygotowania do uchwalenia planu 

miejscowego. Uzyskano oferty dla tego zadania. Trwają czynności w celu zawarcia umowy.  

 

Teren stadionu przy ul. Bałdowskiej 

Wykonano projekt zmiany mpzp w rejonie ul. Bałdowskiej, przedstawiający zabudowę 

mieszkaniową. Projekt został skonsultowany wewnętrznie, dokonano poprawek i uściśleń w 

szczególności związanych z ustaleniami konserwatorskimi. Projekt zostanie przedstawiony do 

zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.  

 

Teren w rejonie al. Zwycięstwa 

Wykonano projekt zmiany mpzp i po konsultacjach wewnętrznych skierowany do 

zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Posiedzenie Komisji 

odbędzie się 4 września 2014 r. 

 

Teren po poligonie 

Trwa sporządzanie projektu planu. Materiał koncepcyjny ma wpłynąć zgodnie z 

harmonogramem umowy do 30 września 2014 r.  

 

Obwodnica południowa  

Trwa opracowywanie studium przebiegu ulicy Nowej Głowackiego wraz z określeniem zasad 

obsługi transportowej terenów po sadach przy ul. Bałdowskiej. Wynik prac jest zaplanowany 

na październik. 
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Wnioski o zmianę planu 

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadomił wszystkich zainteresowanych o podjęciu 

przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały 894/XLII/14 z dnia 28 lipca 2014 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru metropolitalnego Trójmiasta, stanowiącego część planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa wniosek PSSE dotyczący zmiany planu dla terenu dz. nr 3/6 

przy ul. Malinowskiej. Z naszej strony został przesłany już jeden wniosek w sprawie 

planowanego od lat przebiegu programowanej magistrali kolejowej, z pytaniem a aktualność 

tego zapisu, przekładającego się na plan miasta Tczewa. Zapytanie ma związek ze złożonym 

w tej sprawie  przez osobę prywatną wnioskiem do naszego planu.  

Wnioski do planu można składać do listopada. 

 

W sposób ciągły przyjmowane są wnioski o zmianę planów miejscowych dla miasta Tczewa. 

Wykonywana jest obecnie analiza obciążenia tymi wnioskami poszczególnych części miasta i 

ich specyfiki w odniesieniu do obowiązujących ustaleń.   

Obowiązujący mpzp (tekst) 

Obecnie trwa przygotowywanie tekstu jednolitego mpzp uwzględniającego dotychczasowe 

zmiany planu, począwszy od roku 2009. Ilość zmian i wynikający z tego poziom 

skomplikowania zapisów utrudnia zainteresowanym korzystanie z tego tekstu. Pozostaje 

także obowiązek ustawowy przyjęcia tekstu  jednolitego. Nie jest to jednak możliwe przy 

otwartych procedurach przystąpienia do zmiany planu. Planuje się wkrótce zamieszczenie na 

stronie www.wrotatczewa.pl tekstu jednolitego o charakterze roboczym, z wyraźnym 

oznaczeniem jego statusu.   

 

Program rewitalizacji  

W związku z przystąpieniem do prac nad zmianą Programu Rewitalizacji miasta Tczewa, na 

wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Prezydent powołał zespół współpracujący w tym 

zadaniu. Znaleźli się w nim przedstawiciele merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, Staży 

Miejskiej, Fabryki Sztuk i MOPS-u. Zespół ma charakter roboczy. Odbyło się już pierwsze 

spotkanie informacyjne, podczas którego przekazano jego członkom wiedzę na temat nowych 

zasad i nowego podejścia do programowania zadań dla obszaru rewitalizowanego, co 

skutkować będzie kształtem i zakresem projektu rewitalizacji. Projekt rewitalizacji dla 

Tczewa powinien znaleźć się w pakiecie projektów ZIT, zarządzanych przez Związek ZIT, w 

praktyce Stowarzyszenie GOM. Stopień złożoności tych procesów, wraz z nowymi 

wytycznymi dla rewitalizacji przedstawnionymi przez Departament Programów 

Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego, będzie miał znaczenie dla możliwości projektu 

rewitalizacyjnego. Nadrzędnymi zadaniami w programie rewitalizacji będą zadania 

społeczne. Według harmonogramu dla obecnego okresu programowania Program 

Rewitalizacji winien być uchwalony do marca 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrotatczewa.pl/
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3. Dom Przedsiębiorcy  

 

W maju kontynuowane były stałe konsultacje dla przedsiębiorców:  

-  z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy europejskich – 2 terminy; 

- prawne – 4 terminy; 

- z zakresu ekonomii społecznej zorganizowanie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” – 9 terminów. 

 

Główne wydarzenia: 

- Od sierpnia w Domu Przedsiębiorcy można na bieżąco zapoznać się z ofertą nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych pod dzierżawę lub na 

sprzedaż. 

- W miesiącu sierpniu modyfikacji uległ newsletter Domu Przedsiębiorcy, a ponadto założone 

został kolejny po facebooku oficjalny profil na twitterze. Obecnie z obu profili korzysta około 

300 użytkowników, trwają prace nad zwiększeniem ilości odbiorców zwłaszcza w mediach 

elektronicznych. 

- Trwa nabór oraz promocja konkursów „Rzemieślnik roku” oraz „Mój biznesplan”. 

- W miesiącach letnich w inkubatorze pojawiły się kolejne dwie firmy – „Geo-serwis” oraz 

„Czyżewska Nieruchomości”. Obecnie z usług inkubatora korzystają 4 podmioty, a nabór jest 

prowadzony w sposób ciągły.  

- Stale obsługiwany jest wynajem sali konferencyjnej i małej sali spotkań. Wynajmującymi są 

często podmioty i firmy spoza Tczewa. Główne cele wynajmu to konferencje, szkolenia, 

nabór pracowników do firm.   

- W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeprowadzono blisko 450 postępowań. 

 

 

 

 

III. W zakresie finansów i budżetu: 

 

Prezydent  m.in.: 

-  ustalił  harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc lipiec i sierpień 2014 rok.  

     

 

 

IV. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych: 

            
Prezydent przyjął informację z podjętych zarządzeń w II kwartale 2014 r.  
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Biuro Rzecznika Prasowego 

 

● 7 sierpnia w Gdańsku, podczas Jarmarku Dominikańskiego – w ramach akcji „Unikaty z 

Kociewia” - Urząd Miejski w Tczewie, Fabryka Sztuk oraz Lokalna Organizacja Turystyczna  

Kociewie wystawili swoje stoiska promocyjne. Turyści mogli dowiedzieć się o atrakcjach 

Tczewa i naszego regionu. W imprezie wzięli też udział twórcy i artyści ludowi z Kociewia, 

wystąpiła również Tczewska Grupa Szantowa. 

Nasze stoiska spotkały się z dużym zainteresowaniem gości Jarmarku Dominikańskiego.  

 

● Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników  literatury, a szczególnie „Trylogii” 

Henryka Sienkiewicza, do wspólnego czytania w ramach akcji „Narodowe Czytanie”. 

Spotykamy się 6 września w południe przy  ławeczce Romana Landowskiego (deptak przy 

ul. J. Dąbrowskiego).  

Warto zabrać własne egzemplarze powieści Henryka Sienkiewicza. Każdy będzie mógł 

przeczytać swój ulubiony fragment. 

Na wszystkich czekają słodkie niespodzianki, a dla tych, którzy przebiorą się w stroje 

przypominające te z czasów opisywanych  w Trylogii – przygotujemy upominki. 

Narodowe Czytanie to inicjatywa prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  

 

 

 

 


