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Plac Gen. Hallera nr 14, 
budynek po VII 1900 r. 
odbudowa , przebudowa w 
1912 r. Funkcja mieszkalno 
– usługowa. XVII-XVII w. 
mury obwodowe piwnic. 
 

własność prywatna 
 

Plac Gen. Hallera nr 15, 
kamienica z ok. 1900 r. 9po 
pożarze). Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Gotyckie mury obwodowe 
piwnic. 
 

własność prywatna 
 

Plac Gen. Hallera nr 16, 
kamienica z 1900 r. (po 
pożarze), 1909 r. 
rozbudowa. ). Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Gotyckie mury obwodowe 
piwnic. 
 

własność prywatna 
 

Plac Gen. Hallera nr 17, 
kamienica z ok. 1900 r. (po 
pożarze), przebud. fasady w 
1909 r.  Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Gotyckie mury obwodowe 
piwnic, XVII w. sklepienia 
i mury działowe.  
 

własność prywatna 
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Plac Gen. Hallera nr 18, 
budynek z ok. 1900 r. (po 
pożarze), przebudź. w 1922 
r. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. 

 
własność prywatna 

 

Plac Gen. Hallera nr 20, 
kamienica z 1880 r., 
przebudz. w 1896 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Gotyckie mury 
obwodowe piwnic. 

 
własność prywatna 

 

Plac Gen. Hallera nr 21, 
kamienica 1 poł. XIX w. 
przebudz. ok.. 1902 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Gotyckie mury 
obwodowe piwnic. XII-
XVIII w. mury obwodowe 
do I piętra. 
 

własność prywatna 

Plac Gen. Hallera nr 22, 
kamienica z 1894 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Gotyckie mury 
obwodowe  i działowe 
piwnic. XVIII-w. mury 
obwodowe do I piętra.  
 

własność prywatna 
 

Plac Gen. Hallera nr 23, 
budynek z 1905 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
 

własność prywatna 
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ul. Podgórna nr 3. 
Kamienica powstała    
w 1 poł. XIX w. Funkcja 
mieszkalno – usługowa.    
W poziomie piwnic 
gotyckie mury obwodowe, 
XVII wieczne sklepienia    
i mury działowe. Po 1914 r. 
nadbudowano II piętro 
(zmiany w górnej    
cz. elewacji). 
 

własność gminna/prywatna 
 

ul. Podgórna nr 1    
Czas powstania 4 ćw. XIX 
w. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. W poziomie 
piwnic gotyckie mury 
obwodowe, XVI w. mury 
działowe i sklepienia. 
Zachowana dawna stolarka 
okienna na parterze i drzwi 
wejściowe. 

 
własność gminna/prywatna 

 

ul. Podgórna nr 2    
Czas powstania lata 20 – 
30- te XX w. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. W 
poziomie piwnic gotyckie 
mury obwodowe, XVII w. 
sklepienia i tylna piwnica. 
 

własność prywatna 

Plac Gen. Hallera nr 24, 
kamienica z 2 poł. XIX w. . 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa (apteka). 
Gotyckie mury obwodowe   
piwnic i XVII w. 
sklepienia. 
 

własność gminna/prywatna 
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ul. Podgórna nr 6. 
Kamienica z 2 poł. XIX 
w. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Gotyckie 
mury piwnic 
 

własność prywatna 
 

ul. Podgórna nr 7. 
Kamienica z 4 ćw. XVIII 
w. modernistyczna.    
W 2 poł. XIX w. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Gotyckie mury 
obwodowe piwnic, 
szachulcowy szczyt 
frontowy i boczne ściany 
piętra.  

 
własność prywatna 

ul. Podgórna nr 5. 
Kamienica pochodzi z 
1913 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Gotyckie piwnice w cz. 
frontowej. 
 

własność prywatna 
 

ul. Podgórna nr 21. 
Czas powstania 2 poł. 
XIX w. Funkcja 
mieszkalna. Gotyckie 
mury  piwnic w cz. 
frontowej, w tylnej cz. 
mury XVII w. 

 
własność prywatna 

 

ul. Podgórna nr 4, 
kamienica z 1 poł. XIX 
w. oficyna z k. XIX w.. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. W poziomie 
piwnic gotyckie  mury 
obwodowe, XVII w. 
sklepienia i mury 
obwodowe. 
 

własność prywatna 
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ul. Krótka 5.    
Kamienica pochodzi z 
1898 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Gotyckie mury 
obwodowe piwnic XVII-
XVIII w. sklepienia 
kolebkowe. Obecnie 
elewacja zniekształcona 
(brak balkonów i cz. 
elektrycznych dekoracji). 

 
własność prywatna 

 

ul. Krótka nr 6, 
kamienica pochodzi z  1 
poł. XIX w przełom 
XIX/XX w. Gotyckie 
mury obwodowe piwnic  
z XVII w., sklepienia; 
mury parteru 
 
własność gminna/prywatna 

ul. Krótka nr 7, 
kamienica  pochodzi  z 
(1764 r.) 1990 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
W obrębie  piwnic 
gotyckie mury 
obwodowe (wątek 
wedyjski), sklepienie 
XVIII w.  
 
własność gminna/prywatna 

ul. Krótka 8 budynek z 
1902 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
 
własność prywatna/gminna 
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ul. Krótka nr 9,    
rok powstania 4 ćw. XIX 
w. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. XVI –wieczne 
piwnice ze sklepieniami  
i relikty układu parteru. 
 
własność prywatna/gminna 

 

ul. Krótka nr 10, 
kamienica z 4 ćw. XIX w. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. XVI wieczne 
piwnice ze sklepieniami i 
relikty układu parteru. 
Zachowane pilastry w 
poziomie parteru. 
 
własność prywatna/gminna 
 

ul. Krótka nr 12, 
budynek pochodzi z 2 
ćw. XIX w. (po 1820 r.) 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. W piwnicy 
gotyckie i XVIII – 
wieczne sklepione mury 
kamienne. Eklektyczna 
dekoracja parteru 
(pilastry z ornamentem, 
żeliwne kolumny, 
klasyczne balkowanie. 
 
własność gminna/prywatna 

ul. Krótka nr 13, 
kamienica z XVIII w. ok. 
poł. XIX w. ? Funkcja 
mieszkalno – usługowa. W 
obrębie piwnic gotycka cz. 
frontowa, XVII –XVIII – 
wieczne, sklepiona cz. 
tylna. 

 
własność gminna 
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ul. Krótka nr 14,    
czas powstania XVIII w. 
fasada XIX w. Funkcja 
mieszkalno - usługowa. 
XVII-XVIII w. Piwnice 
oraz bryła z 
szachulcowymi ścianami 
bocznymi i tylnymi. 
Elewacja XIW- wieczna. 
Zachowane dawna 
stolarka XIX w., i XX 
wieczna.  
 

własność prywatna 
 

ul. Mickiewicza nr 5, 
powstała w XVIII w ? 
przebudź. w 1873 r. 1912 
r. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Piwnice z XVI 
w.  
własność gminna/ prywatna 

ul. Mickiewicza nr 3, 
czas powstania poł. XIX 
w. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. W obrębie 
piwnic gotyckie mury 
obwodowe po cz. 
frontową i środkową, 
XVII w. sklepienia 
kolebkowe i ściany 
działowe 
własność gminna/ prywatna 

ul. Krótka nr 15, kamienica z 
1895 r. pocz. XX w. Funkcja 
mieszkalno - usługowa. . W 
obrębie piwnic gotyckie mury 
obwodowe pod cz. wschodnią, 
XVII w. piwnica zachodnia i 
sklepienie nad wschodnią. 
Zachowana secesyjna oprawa 
witryn sklepowych i stolarka 
drzwiowa z pocz. XX w.  
 

własność prywatna 
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ul. Mickiewicza nr 8, 
kamienica  pochodzi z 
ok. 1880 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Mury obwodowe piwnic, 
XVI-XVII w. sklepienia i 
mur wzdłużny 
 
własność prywatna/gminna 

ul. Mickiewicza nr 6, 
budynek pochodzi z 
1935-36 r. Obecnie 
funkcja mieszkalno – 
usługowa. Na 
pierwszym piętrze 
zachowana stolarka 
okienna 

własność prywatna 

ul. Mickiewicza nr 15, 
kamienica pochodzi z 1 
poł. XIX w. przebudź. w 
4 ćw. XIX w. nadbudowa 
w 1930 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Piwnice ze sklepieniami  
(XVII – XVIII w. ) 
Zachowany dawny 
balkon. 

własność  prywatna 

ul. Okrzei nr 10 
rekonstrukcja z 1983 r. 
Funkcja mieszkalna. W 
piwnicy fragmenty muru 
gotyckiego, XVI 
wiecznego. 
 
własność gminna/prywatna 
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ul. Okrzei nr 11, 
kamienica pochodzi z ok. 
poł. XIX w. Funkcja 
mieszkalna. 

 
własność prywatna 

 

ul. Okrzei nr 12, 
budynek  z 1843 – 45 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Tylny szczyt konstrukcji 
reglowej. 

 
własność gminna 

ul. Okrzei nr 13, 
kamienica z 1 poł. XIX 
w. Funkcja mieszkalna. 
W obrębie piwnic 
gotyckie mury 
obwodowe, XVII – 
XVIII w. sklepienia i 
mury działowe. 
 

własność prywatna 

 

ul. Okrzei nr 14, 
kamienica z 1756 ?, 
przebudowa fasady w 1935 
r. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Przypuszczalnie 
gotyckie mury obwodowe 
piwnic, XVII w. mury 
działowe i sklepienia. 
 

własność prywatna 

ul. Okrzei nr 15,  
budynek z ok. 1910 r. 
Funkcja mieszkalna. Pod 
tylną cz. Domu piwnice z 
XVII – XVII w.  
 

własność prywatna 
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ul. Okrzei nr 16,  
budynek z ok. 1 poł. XIX 
w. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. W obrębie 
piwnic gotyckie mury 
obwodowe XVII w. 
sklepienia i mury 
działowe. 

 
własność gminno/prywatna 

ul. Okrzei nr 17, 
budynek z ok. 1850 r. 
Funkcja mieszkalna. XVI 
– XVII w. piwnice ze 
sklepieniami. 
 

własność gminna 

ul. Okrzei nr 18, 
kamienica z 2 ćw. XIX 
w. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. 
 

własność prywatna 

ul. Wyszyńskiego nr 4 
barokowe piwnice 
sklepione kolebkowo, 
XIX / XX w. 
przebudowa wnętrza, 
otynkowanie elewacji, 
dobudowa 
przybudówki 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. 
 

własność prywatna 

ul. Wyszyńskiego nr 8, 
budynek z ok. poł. XIX 
w. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Relikty w 
poziomie piwnicy. 
 

własność prywatna 
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ul. Wyszyńskiego nr 12. 
Rok powstania ok. 1880r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. 
 

własność prywatna 
 

ul. Wyszyńskiego nr 45, 
czas powstania ok. 1870 
r. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. 
 

własność prywatna 

ul. Wyszyńskiego nr 31, 
Czas powstania ok. 
1910r. Funkcja 
mieszkalno- usługowa. 
Zachowany detal 
architektoniczny i 
balustrady balkonów. W 
większości zachowana 
stolarka okienna. 

 
własność prywatna 

 

ul. Wyszyńskiego nr 13. 
Czas powstania 1894 r. 
Funkcja obecna plebania z 
zapleczem gospodar.    
W obrębie zabudowań 
gospodar.(ul. Podmurna róg 
Bocznej) znajdowała się 
pierwotnie stajnia, obora i 
spichrz oraz studnia. 
 

własność prywatna 

ul. Wyszyńskiego nr 10. 
Czas powstania po 
1910r. Obecnie Tczewski 
Dom Kultury 

 
własność gminna 
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ul. Sambora nr 11, 
budynek z 1909 r. 
przebud. ok. 2000 r. 
Funkcja mieszkalna.  

 
własność prywatna 

ul. Sambora nr 14, 
budynek z 1900 r. 
Funkcja mieszkalna.  
 

własność prywatna 
 

ul. Sambora nr 15, 
budynek z 1910 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Elewacje 
pozbawione detalu 
architektonicznego. 

 
własność prywatna 

 

ul. Sambora nr 16, 
budynek powstał w 
latach 80-tych XIX w. 
Funkcja mieszkalna. 
Częściowo zachowana 
dawna stolarka okienna, 
utrzymane tradycyjne 
ceramiczne pokrycia 
dachu.  
 

własność gminna 

ul. Sambora nr 18, 
budynek z 4 ćw. XIX w. 

Funkcja mieszkalna. 
Remont elewacji 
pozbawił dom detalu 
architektonicznego. 
 

własność prywatna 
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ul. Sambora nr 19, 
kamienica z 1894 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Zachowana bogata 
artykulacja fasady.  
 
własność gminna/prywatna 

 

ul. Sambora nr 23, 
budynek z 1880 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Elewacja 
pozbawiona wszelkiego 
detalu i podziałów. 
 
własność gminna/prywatna 

 

ul. Nowa nr 2,  
budynek z lat  
80-tych XIX w.  
Funkcja mieszkalna. 
 

własność prywatna 

ul. Nowa nr 5, 5a budynek 
z 1898-99 r. rozbud. 1929 r. 
Funkcja obecna 
elektrownia. 

własność Skarbu Państwa 

ul. Nowa nr 1,  
budynek z lat 90 –tych 
XIX w. Funkcja 
mieszkalna. Zachowane 
ozdobne elementy 
ciesielskie więźby w 
szczycie budynku 
piętrowego. 
 

własność prywatna 
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ul. Dominikańska nr 1, 
kamienica z ok. 4 ćw. 
XIX w. nadbud. W 1904 
r. Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowany 
detal architektoniczny i 
balustrada balkonu. 
 
własność prywatna /gminna 

ul. Dominikańska nr 4, 
budynek z 1890 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Zachowana dawna 
stolarka. 
 

własność prywatna 

ul. Kościelna nr 1, 
budynek z pocz. XIX w. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowane 
stare piwnice XVI -
XVIIIw. 

własność gminna/prywatna 
 

ul. Kościelna nr 3, 
kamienica z pocz. XIXw. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowana 
XVIIIw. sklepiona 
piwnica i stolarka 
okienna na piętrze z 
XIXw. 
 

własność prywatna 

ul. Kościelna nr 2, 
budynek z XVIII w. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. 
 

własność prywatna 
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ul. Kościelna nr 5, 
budynek z 1 poł. XIX w. 
Pod wschodnią cz. 
Budynku piwnice 
gotyckie, pod cz. 
Frontową fragmenty z 
XVII-XVIII w. 
Zachowany tradycyjny 
układ tzw. czarnej 
kuchni. 
 

własność prywatna 

ul. Podmurna nr 8, 
kamienica z 2 poł. XIX 
w. 1897 r. Funkcja 
mieszkalna. Pod cz. 
Budynku XVIII-w. 
sklepione piwnice. W 
1897 r. przebudowa 
poddasza i zmiana 
konstrukcji dachu.  
 

własność prywatna 

ul. Podmurna nr 9, 
budynek z 1900 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Zachowana tradycyjna 
mansardowa forma 
dachu.  
 

własność prywatna 
 

ul. J. Dąbrowskiego 2, 
budynek z ok. 1898. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowana 
cz. dekoracyjnej stolarki. 
 

własność prywatna 

ul. J. Dąbrowskiego nr 
4, budynek z 1898 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowana 
niewielka cz. stolarki 
okiennej.  
 

własność prywatna 
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ul. J. Dąbrowskiego nr 6, 
budynek z 1847 r. 1878 r. 
rozbudowa. Funkcja obecna 
Miejska Biblioteka 
Publiczna. Zachowana 
stolarka okienna.  
 

własność gminna 
 

ul. J. Dąbrowskiego nr 7, 
budynek z 1905 r. Funkcja 
– Poczta. Zachowana cz. 
stolarki okiennej i 
drzwiowej, podcień 
narożny, murowane bramy i 
ogrodzenia. 

 
własność Skarbu Państwa 

ul. J. Dąbrowskiego nr 12, 
budynek z 1914-1917 r. 
Funkcja handlowa.  
 

własność prywatna 
 

ul. J. Dąbrowskiego nr 13, 
budynek z 1890 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Zachowana cz. stolarka 
okienna.  
 

własność prywatna 

ul. J. Dąbrowskiego nr 20, 
budynek z k. XIX w. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowana cz. 
stolarka okienna. 

 
 własność prywatna 
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ul. J. Dąbrowskiego nr 23, 
budynek z XVII w. poł. 
XIX w. Funkcja mieszkalno 
– usługowa. Cz. gotyckie 
ściany piwnic. 

 
własność prywatna 

Plac Marszałka 
Piłsudskiego nr 1,   
budynek z 1908 r. Funkcja 
obecna Urząd Miejski. 
Zachowana stolarka 
okienna. 
 

własność gminna 
 

ul. 30 Stycznia nr 1, 
budynek z 1891 r. Funkcja 
obecna szkoła. 
 

własność gminna 
 

ul. Obrońców 
Westerplatte nr 2, 
budynek z 1906 r. Funkcja 
usługowa. Zachowana cz. 
stolarki okiennej.  
 

własność prywatna 

Plac Św. Grzegorza 4/5,   
budynek tzw. białej szkoły 
powstał w 1871 r., budynek 
tzw. czerwonej szkoły 
zbudowano w 1891 r. 
Funkcja obecna i 
pierwotna: szkoła  
 

własność powiatowa 
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ul. Obrońców 
Westerplatte nr 14, 
budynek z 1890-1900 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Zachowana w większości 
stolarka okienna i 
dekoracyjne drzwi 
wejściowe. 
 

własność prywatna

ul. Obrońców 
Westerplatte nr 15, 
budynek z 1890 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa.  
 

własność prywatna 
 

ul. Obrońców 
Westerplatte nr 16, 
kamienica z 1900 r. 
Funkcja mieszkalna. Cz. 
stolarki okiennej. 
 

własność prywatna /gminna 

ul. Obrońców 
Westerplatte nr 17a, 
kamienica z 1903 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Bogata dekoracyjna 
stolarka okienna i 
drzwiowa.  

własność prywatna/gminna 
 

ul. Obrońców 
Westerplatte nr 18, 
budynek z 1878-1880 r. 
Funkcja szkoła. Zachowana 
stolarka drzwi 
wejściowych. 
 

 własność gminna 
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ul. Obrońców 
Westerplatte nr 25,  
dom z 1895 r. Funkcja 
mieszkalna. W elewacji 
tylnej 2 kondygnacyjna 
drewniana, oszklona 
weranda. Zachowana cz. 
stolarka okienna i drzwi 
wejściowe.  

 
własność prywatna 

ul. Kościuszki nr 4, 
budynek z XVII w .,ok. 
1900 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Piwnice barokowe, 
zachowana ozdobna 
stolarka okienna, i 
ozdobna stolarka drzwi 
wejściowych z dekoracją 
żeliwną kratą. 
 

własność prywatna 

ul. Kościuszki nr 24, 
kamienica z 1891 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowana  
cz. stolarka okienna i 
drzwi sklepowych. 
 

własność prywatna 

ul. Kopernika nr 1 , 
kamienica narożna z 
1903 r. Funkcja 
mieszkalno – usługowa. 
Cz. stolarki okiennej. 

 
własność prywatna/gminna 

 

ul. Obrońców 
Westerplatte nr 22, 
budynek z 1870-1890 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Stolarka okienna, drzwi 
wejściowe. 
 

własność prywatna 
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ul. Kopernika nr 9, 
budynek z 1902 r. 
Funkcja mieszkalna. Cz. 
stolarki okiennej.  

 
własność prywatna/gminna 

 

ul. Słowackiego nr 1, 
kamienica z 1897 r. 
Funkcja mieszkalno – 
usługowa. Zachowane 
cz. stolarka okienna i 
drzwiowa. 

 
własność prywatna/gminna 

 

ul. Słowackiego nr 2, 
kamienica z 1905 r. 
Funkcja mieszkalna. 
Zachowane cz. stolarka 
okienna i drzwi wejściowe. 

 
własność prywatna 

 

ul. Królowej Jadwigi nr 1, 
Dom z 1904 r. Funkcja 
mieszkalna. Zachowane cz. 
stolarka okienna. 
 

własność prywatna/gminna 
 

ul. Królowej Jadwigi nr 3, 
budynek z 1902 r. Funkcja 
mieszkalna. Zachowane  
stolarka okienna i 
drzwiowa. 

 
własność prywatna 
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ul. Królowej Jadwigi nr 4, 
dom z 1902 r. Funkcja 
mieszkalna. Zachowane cz. 
ozdobna stolarka okienna i 
drzwiowa. 
 

własność gminna/prywatna 

ul. Warsztatowa nr 3   
budynek z 1880 r. Obecnie 
nie użytkowany. 
 

własność Skarbu Państwa 
 

ul. Warsztatowa nr 4, 
budynek z 1880 r. Funkcja 
mieszkalna.  Zachowana 
artykulacja ceglanych 
elewacji. 
 

własność Skarbu Państwa 
 

ul. Bałdowska 1,    
Wieża Ciśnień, budynek z 
1907-1909 r.  

Funkcja usługowa. 

własność gminna 

ul. Wigury nr 1, 2,   
dom z pocz. XX w. Funkcja 
mieszkalna. Zachowana cz. 
stolarka okienna    
i okiennice. 
 

własność prywatna/ 
Skarb Państwa 
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2.2.3. ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU. 

Rejestr zabytków archeologicznych województwa pomorskiego prowadzony jest przez 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.  

Zabytki archeologiczne odnalezione na terenie miasta Tczewa znajdujące się  

w rejestrze: 
Lp. Nr 

rej. 
Data 

wpisu 
Rodzaj 

stanowiska Obiekt Chronologia Kultura Znalezisko Stan  
zachow. 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3121 23.11.93 cmentarzysko grób 

skrzynkowy wcz. e. żelaza wsch.- 
pomorska popielnica baniasta rekonstr. 

2 3122 23.11.93 cmentarzysko grób 
skrzynkowy wcz. e. żelaza wsch.- 

pomorska 
popielnica baniasta 

zdobiona rekonstr. 

3 3123 23.11.93 śl. osadnictwa  e. kamienia  krzemień ze śladami 
obróbki  

4 3124 23.11.93 osada  okr. wpł. rzym. oksywska ceramika fragm. 
5 3125 23.11.93 pkt osadniczy  neolit  ceramika (1) fragm. 
6 3126 23.11.93 pkt osadniczy  neolit  drapacz korowy na odłupku  
7 3127 23.11.93 pkt osadniczy  neolit  odpad  
8 3128 23.11.93 osada  wcz. e. żelaza wsch.- 

pomorska ceramika fragm. 

9 
3129 23.11.93 śl. osadnictwa  p. średniow. 15- 16 

w.  ceramika fragm. 

10 3130 23.11.93 śl. osadnictwa  neolit  odłupek, odpad  
11 

3131 23.11.93 osada  w. średniow. 12 - 13 
w.  ceramika fragm. 

12 
3132 23.11.93 śl. osadnictwa  w. średniow. 11 - 13 

w.  ceramika fragm. 

13 3139 23.11.93 śl. osadnictwa  neolit  topór smukły  
14 3140 23.11.93 śl. osadnictwa  neolit  siekierka przekrój 

soczewkowaty dobry 

15 
3141 23.11.93 śl. osadnictwa  II okr. epoki  brązu  siekierka z wysokimi 

brzegami dobry 

16 3142 23.11.93 osada  neolit pucharów 
lejkowatych siekieromłot z otworem  

17 3143 23.11.93 osada  neolit pucharów 
lejkowatych toporek fragm. 

18 3144 23.11.93 osada  neolit pucharów 
lejkowatych siekiero młot  

19 3145 23.11.93 osada  neolit pucharów 
lejkowatych wisior okrągły  

20 3146 23.11.93 osada  neolit pucharów 
lejkowatych ceramika fragm. 

21 3147 23.11.93 osada  neolit pucharów 
lejkowatych wyroby różne  

22 3148 23.11.93 cmentarzysko grób 
skrzynkowy wcz. e. żelaza  bd  

23 3150 23.11.93 grodzisko  w. średniow.  brak  
24 3151 24.11.93 osada  w. średniow.  brak  
25 3152 24.11.93 osada  w. średniow.  b.d.  
26 3153 24.11.93 osada  neolit rzucewska naczynie duże (kilka) fragm. 
27 

3159 24.11.93 cmentarzysko 

groby 
szkieletowe, 

groby 
ciałopalne, 

miejsce 
kremacji 

okr. wpł. rzym. 1 
w.p.n.e –  
2  w.n.e. 

 bogate wyposażenie grobów  

28 3164 24.11.93 śl. osadnictwa  neolit  siekiera duża  
29 

3165 25.11.93 cmentarzysko 
groby 

popielnicow
e 

okr. wpł. rzym.  ostroga  

30 3166 25.11.93 śl. osadnictwa  wcz. e. żelaza wsch.- 
pomorska naszyjnik fragm, 
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- 1 2 3 4 5 6 7 8 
31 3168 25.11.93 osada miejska  w. średniow.  ceramika fragm. 
32 

3169 26.11.93 osada miejska  w. średniow. 13 w.  cegła gotycka dobry 

33 3170 26.11.93 osada miejska  średniow.  pływak trapezowaty dobry 
34 3171 26.11.93 osada miejska  p. średniow.  ceramika - wypał 

redukcyjny fragm. 

35 3172 26.11.93 osada miejska  p. średniow.  ceramika - wypał 
utleniający fragm. 

36 3173 26.11.93 osada miejska  p. średniow.  ceramika kamionkowa z 
polewą fragm. 

37 3174 26.11.93 osada miejska  p. średniow.  kafel płytowy 
z niebieską polewą fragm. 

38 3175 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  kafel płytowy 
z ornamentem roślinnym fragm. 

39 3176 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  szkło naczyniowe fragm. 
 

40 3177 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  
detal architektoniczny - 

gąsior, 
dachówka 

fragm. 

41 3178 26.11.93 osada miejska  p. średniow.  ceramika - wypał 
redukcyjny fragm. 

42 3179 26.11.93 osada miejska  p. średniow.  ceramika - wypał 
utleniający fragm. 

43 3180 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika kamionkowa fragm. 
44 3181 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  kafel płytowy 

z ornamentem roślinnym fragm. 

45 3182 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  kafel płytowy z niebieską 
polewą fragm. 

46 
3183 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  detal architektoniczny 

- dachówka, cegła fragm. 

47 3184 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika fragm. 
48 3185 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika fragm. 
49 3186 26.11.93 osada miejska  średniow. 15 w  naczynie toczone 

- wypał redukcyjny rekonstr. 

50 
3187 26.11.93 osada miejska  średniow. 14 - 15 w.  ceramika - wypał 

redukcyjny fragm. 

51 3188 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika - wypał 
utleniający fragm. 

52 3189 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika kamionkowa fragm. 
53 3190 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  naczynie kamionkowe, 

polewa brunatna rekonstr. 

54 3191 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  detal architektoniczny fragm. 
55 3192 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  kafel płytowy z glazurą fragm. 
56 3193 26.11.93 osada miejska  okr. nowożytny  szkło naczyniowe fragm. 
57 3194 26.11.93 osada miejska  średniow. 15 w.  misa toczona dobry 
58 3195 26.11.93 osada miejska  średniow.  przedmioty nieokreślone fragm. 
59 3196 26.11.93 osada miejska  średniow.  podkowa dobry 
60 3197 26.11.93 osada miejska  średniow.  obuwie fragm. 
61 3198 26.11.93 osada miejska  średniow.  przedmioty nieokreślone fragm. 
62 

3199 26.11.93 śl. osadnictwa 

ślady 
drewnianej 
zabudowy i 

ulicy 

okr. nowożytny  brak  

63 
3200 29.11.93 port rzeczny  w. średniow. - 

średniow.  brak  

64 
3201 29.11.93 

kanał 
doprowadzając

y wodę 
 średniow. 14 w.  brak  

65 
3202 29.11.93 urządzenia 

obronne 
system 

szańców 
okr. nowożytny  17 - 

18 w  brak  

66 3203 29.11.93 cmentarzysko  nieokreślona  popielnica  
67 3204 29.11.93 śl. osadnictwa  nieokreślona  żarno  
68 3205 29.11.93 osada  neolit  b.d.  
69 3206 29.11.93 pkt osadniczy  neolit  ceramika fragm. 
70 3207 29.11.93 osada  wcz. e. żelaza  ceramika fragm. 
71 3208 29.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
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- 1 2 3 4 5 6 7 8 
72 3209 29.11.93 osada  okr. wpł. rzym. wielbarska ceramika fragm. 
73 3210 30.11.93 pkt osadniczy  w. średniow.  ceramika fragm. 
74 3211 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
75 3212 30.11.93 osada  okr. wpł. rzym. wielbarska? ceramika fragm 
76 3213 30.11.93 śl. osadnictwa  średniow.  ceramika fragm. 
77 3214 30.11.93 cmentarzysko  wcz. e. żelaza wsch.- 

pomorska popielnica  

78 3215 30.11.93 pkt osadniczy  neolit  ceramika fragm. 
79 3216 30.11.93 pkt osadniczy  wcz. e. żelaza łużycka ceramika fragm. 
80 3217 30.11.93 śl. osadnictwa  średniow.  ceramika fragm. 
81 3218 30.11.93 śl. osadnictwa  średniow.  ceramika fragm, 
82 3219 30.11.93 śl. osadnictwa  okr. nowożytny  fajka (lulka) fragm. 
83 3220 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
84 3221 30.11.93 śl. osadnictwa  okr. nowożytny  ceramika fragm. 
85 3222 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
86 3223 30.11.93 śl. osadnictwa  okr. nowożytny  ceramika fragm. 
87 3224 30.11.93 pkt osadniczy  neolit  ceramika fragm. 
88 3225 30.11.93 pkt osadniczy  neolit  narzędzie wielorakie  
89 3226 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 

90 3227 30.11.93 osada  
mł. okres 

przedrzymski/  
okr. wpł. rzym. 

 ceramika fragm. 

91 3228 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
92 3229 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
93 3230 30.11.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym.  ceramika fragm. 
94 3231 30.11.93 osada  średniow.  ceramika fragm. 
95 3232 30.11.93 pkt osadniczy  okr. wpł. rzym.  ceramika fragm. 
96 3233 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
97 3234 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 

98 3235 30.11.93 pkt osadniczy  średniow. - okr. 
nowożytny  ceramika fragm. 

99 3236 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
100 3237 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
101 3238 30.11.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym. wielbarska ceramika fragm. 
102 3239 30.11.93 śl. osadnictwa  średniow.  ceramika fragm. 
103 3240 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
104 3241 30.11.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym. wielbarska? ceramika fragm. 
105 3242 30.11.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
106 3243 30.11.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym. wielbarska? ceramika fragm. 

107 3244 02.12.93 śl. osadnictwa  w. średniow. 11 - 12 
w  ceramika fragm. 

108 3245 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 

109 3246 02.12.93 osada  
st. okres 

przedrzymski okr. 
wpł. rzym. 

 ceramika fragm. 

110 3247 02.12.93 osada  st. okr. przedrzymski 
okr. wpł. rzym.  naczynie fragm. 

111 3248 02.12.93 śl. osadnictwa  w. średniow. 11 - 12 
w  ceramika fragm. 

112 3249 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
113 3250 02.12.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym.  ceramika fragm. 
114 3251 02.12.93 śl. osadnictwa  średn/o. nowoż.  ceramika fragm. 
115 3252 02.12.93 pkt osadniczy  średn/o.nowoż.  ceramika fragm. 
116 3253 02.12.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym.  ceramika fragm. 
117 3254 02.12.93 śl. osadnictwa  okr. nowożytny  ceramika fragm 
118 3255 02.12.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym?  ceramika fragm. 
119 3256 02.12.93 śl. osadnictwa  średniow.  ceramika fragm. 
120 3257 02.12.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym.  ceramika fragm. 
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- 1 2 3 4 5 6 7 8 
121 3258 02.12.93 śl. osadnictwa  okr. wpł. rzym.  ceramika fragm. 
122 3259 02.12.93 osada  neolit rzucewska ceramika fragm. 
123 3260 02.12.93 osada  neolit rzucewska odłupek  
124 3261 02.12.93 osada  okr. wpł. rzym. wielbarska ceramika fragm. 

125 3262 02.12.93 pkt osadniczy  w. średniow.11 - 12 
w.  ceramika fragm. 

126 3263 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
127 3264 02.12.93 osada  neolit  ceramika fragm. 
128 3265 02.12.93 osada  neolit  odłupek  
129 3266 02.12.93 osada  okr. wpł. rzym. wielbarska ceramika fragm. 
130 3267 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
131 3268 02.12.93 śl. osadnictwa  nieokreślona  ceramika fragm. 
132 3269 02.12.93 śl. osadnictwa  średniow.  rozcieracz  
133 3270 02.12.93 śl. osadnictwa  neolit  odłupek  
134 3271 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
135 3272 02.12.93 śl. osadnictwa  średniow.  ceramika fragm. 
136 3273 02.12.93 śl. osadnictwa  okr. nowożytny  ceramika fragm. 
137 3274 02.12.93 śl. osadnictwa  neolit ?  odpad  
138 3275 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
139 3276 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
140 3277 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
141 3278 02.12.93 pkt osadniczy  średniow.  ceramika fragm. 
142 3279 02.12.93 osada  p. średniow.  ceramika fragm. 
143 3280 02.12.93 pkt osadniczy  p. średniow.  ceramika fragm. 

144 3281 02.12.93 osada miejska  średniow. 15 -16 w.  ceramika, 
wypał redukcyjny fragm. 

145 3282 03.12.93 osada miejska  okr. nowożytny  19 - 
20 w.  ceramika polewana fragm. 

146 3283 03.12.93 osada miejska  okr. nowożytny 20 w.  porcelana fragm. 

147 3284 03.12.93 osada miejska  okr. nowożytny  naczynie apteczne 
tzw. menzurka małe ubytki 

148 3285 03.12.93 osada miejska  okr. nowożytny  figurka kobieca brak kończyn

149 3286 03.12.93 osada miejska  okr. nowożytny  kafel polewany, 
ornament roślinny fragm. 

150 3287 03.12.93 cmentarzysko  wcz. e. żelaza wsch.- 
pomorska 

popielnica z rytem 
zwierzęcia  

151 17103 03.12.93 osada miejska  p. średniow,  ceramika wypał utleniający fragm. 
152 17104 14.01.98 osada miejska  p. średniow,  ceramika wypał redukcyjny fragm. 
153 17105 14.01.98 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika polewana fragm. 
154 17106 14.01.98 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika kamionkowa fragm. 
155 17107 14.01.98 osada miejska  okr. nowożytny  ceramika współczesna fragm. 
156 17108 14.01.98 osada miejska  okr. nowożytny  kafel fragm. 
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2.3. OPRACOWANIA KONSERWATORSKIE1 

2.3.1. STUDIUM OCENY WARTOŚCI KULTUROWYCH I WYTYCZNE 

KONSERWATORSKIE DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

Studium oceny wartości kulturowych i wytyczne konserwatorskie zostało opracowane 

jako wytyczne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Ogólne wytyczne konserwatorskie dla miasta Tczewa są następujące: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Opracowania konserwatorskie są dostępne do wglądu w Wydziale Architektury i Rozwoju Miasta 
Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

1. Pełna rewaloryzacja najcenniejszych historycznych obszarów w granicach miasta oraz 
przywrócenie w miarę możliwości ich historycznej struktury przestrzennej; 

2. W obszarze stref zabudowy historycznej na terenie objętym planem ochronie 
konserwatorskiej poddaje się historyczną kompozycję przestrzenną, historyczne podziały 
katastralne /szczególnie na terenie Starego Miasta/, historyczny układ zabudowy, 
historyczną zieleń komponowaną, historyczne budynki, historyczne nawierzchnie oraz inne 
elementy o wartościach historycznych, zachowane zarówno w części nadziemnej jak i 
podziemnej; 

3. W zagospodarowaniu terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej ustala się 
wymóg bezwzględnego przestrzegania historycznej formy zagospodarowania; w przypadku 
możliwości wprowadzenia nowej zabudowy – o ile są takie przesłanki historyczne – w 
ramach odtworzenia historycznej struktury lub jej uzasadnionego uzupełnienia; 

4. Ustanawia się wymóg doprowadzenia do rewaloryzacji terenów zabudowy historycznej, 
powodując usunięcie elementów szpecących poprzez likwidację obcych historycznemu 
charakterowi zagospodarowania form zabudowy; 

5. Uzupełnienia na terenie stref ochrony konserwatorskiej, brakującej zabudowy w 
miejscach jej dawnego występowania, z zachowaniem historycznych linii zabudowy, skali, 
gabarytów, usytuowania i geometrii dachów, kształtowanych w nawiązaniu do przekazów 
historycznych 

6. Istnieje wymóg by budynki o historycznych wartościach architektonicznych na terenie 
objętym strefami ochrony konserwatorskiej, poddać rewaloryzacji, prowadząc w nich 
remonty kapitalne lub doraźne z poszanowaniem historycznej formy architektonicznej, skali, 
wystroju elewacji, w tym stolarki okiennej i drzwiowej; 

7. Na terenie stref ochrony konserwatorskiej zakłada się projektowanie nowej zabudowy o 
wysokim standardzie materiałowym i technologicznym, przy użyciu tradycyjnych metod i 
materiałów 

8. Założenie zieleni, w tym parków, na terenach objętych strefami ochrony, obejmuje się 
ochroną konserwatorską w ich historycznych granicach.; 

9. Na terenach objętych strefami ochrony, wymaga się by elementy małej architektury, oraz 
elementy wystroju wnętrz przestrzennych /w tym reklam i lamp ulicznych/ dostosować do 
zabytkowego charakteru tych wnętrz; 

10. Na terenie wszystkich stref ochrony konserwatorskiej obowiązuje kategoryczny zakaz 
stosowania okładzin elewacyjnych jako obcych tradycji kulturowej miasta. 
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2.3.2. EWIDENCJA DÓBR KULTURY. 

„Ewidencja dóbr kultury miasta Tczewa” została wykonana w latach 2002-2003 przez 

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. STUDIUM URBANISTYCZNO-HISTORYCZNE. 

„Studium historyczno-urbanistyczne miasta Tczewa” zostało wykonane na zamówienie 

Urzędu Miejskiego w 1980 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składa się z 802 kart adresowych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie 
miasta Tczewa. 
Karta adresowa zawiera następujące informacje o obiekcie:  
- mapkę sytuacyjną 
- czas powstania 
- pierwotną i obecną funkcję 
- krótką charakterystykę 
- fotografie. 

Składa się z 28 tomów zawierających tekst, reprodukcję materiału historycznego, 
zdjęcia terenowe oraz opracowanie graficzne jako analizę układu przestrzennego. 
Studium obejmuje okres od założenia miasta do 1939 r., zawiera także informacje 
dotyczące okresu II wojny światowej oraz czasów najnowszych. Problematyka  
historyczną podzielona została na okresy i podokresy.  
Na podstawie zgromadzonych informacji wykonano analizę rozwoju przestrzennego 
oraz scharakteryzowano zabudowę.  
Pominięto obiekty sakralne i zakłady przemysłowe oraz kolejnictwo.  
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2.3.4. SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH. 

 
LP 

 
TYTUŁ OPRACOWANIA 

 

 
ROK 

 
AUTOR 

1 Ocena stanu zachowania i wytyczne  
konserwatorskie murów miejskich w Tczewie 

2001 r. mgr inż. arch. Danuta Styp-Rekowska 

2 Inwentaryzacja pomiarowa murów obronnych w 
Tczewie przy ul. Krótkiej  

2001 r. mgr inż. arch. Danuta Styp-Rekowska 

3 Dokumentacja badań architektonicznych – mury 
obronne w Tczewie – odcinek przy ul. Krótkiej  

2001 r. mgr  Jolanta Barton-Piórkowska 

4 Orzeczenie techniczne konstrukcyjne – mury 
obronne Starego Miasta w Tczewie 

2001 r. mgr inż. Zenon Sykutera 

5 Studium historyczno-architektoniczne kwartału 
zabudowy zawartego między ul. J. 
Dąbrowskiego, Ogrodową, Krótką i Wąską w 
Tczewie 

2001 r. mgr  Jolanta Barton-Piórkowska 

6 Dokumentacja badań architektonicznych murów 
obronnych w Tczewie przy ul. Wodnej nr 1-6 

2002 r. mgr inż. arch. Danuta Styp-Rekowska 
 

7 Analiza odkrytych na rynku w Tczewie 
pozostałości fundamentów – Ratusz w Tczewie 

1995 r. Bernard Jesionowski 

8 
 

Ratusz Staromiejski w Tczewie- studium 
historyczno-architektoniczne. Koncepcja 
zagospodarowania Placu Hallera 

1993 r. Ryszard Rząd 

10 Ocena stanu zachowania i wytyczne  
konserwatorskie murów miejskich w Tczewie 

2001 r. mgr inż. arch. Danuta Styp-Rekowska 
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3. STRATEGIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI 

 

 DZIAŁANIA CZAS  
REALIZACJI UWAGI  Lp. 

1 2 3 4 
AKTUALIZACJA BAZY DANYCH   

1.1. Przeprowadzenie kwerendy źródłowej dla wybranych obiektów 2006-09 WAR 

1.2. Uzupełnienie dokumentacji fotograficznej 2006-07 WAR 

1.3. Określenie gminnego zasobu obiektów zabytkowych we 
współpracy z ZGKZM 2006 WAR 

ZGKZM 

1. 

1.4. 

Wytypowanie obiektów o szczególnych wartościach 
historycznych i architektonicznych 
- Wprowadzenie do: 
   Stałego zasobu gminy 

2006 WAR 

PROWADZENIE NIEZBĘDNYCH PRAC W CELU 
ZABEZPIECZENIA, UTRZYMANIA ORAZ KORZYSTANIA Z 
ZABYTKU W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE 
ZACHOWANIE JEGO WARTOŚCI 

  

2.1. Wykonanie badań konserwatorskich, architektonicznych  
i archeologicznych dla wytypowanych obiektów 2006-09 WAR 

2.2. Stworzenie harmonogramu prac konserwatorskich  
i restauratorskich 2006-07 WAR 

ZGKZM 

2.3. 

Opracowanie planu badań archeologicznych. 
•   Zaplanowanie badań niezbędnych do przeprowadzenia 
wieloetapowej rekonstrukcji historycznej zabudowy   
z uwzględnieniem miejsc atrakcyjnych turystycznie 
• Zaplanowanie działań związanych z rozpoznaniem: 
- przebiegu murów obronnych 
- piwnic pierzei Rynku 
- podziemi nieistniejącego Ratusza 
- lokalizacji zamku krzyżackiego i próbą odtworzenia jego 
fragmentów 
• Stworzenie harmonogramu prac (określenie czasu 
realizacji i kosztów) 

2006-07 WAR 

2.4. Określenie zasad współpracy z ZGKZM w zakresie utrzymania 
gminnego zasobu obiektów zabytkowych 2006 WAR 

ZGKZM 

2.5. 

Pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad zabytkami: 
• Korzystanie z funduszy strukturalnych 
• Zabezpieczenie w budżecie stałej kwoty na realizację 

uchwał w sprawie dotacji 

działanie ciągłe 

2.6. Ustalenie z właścicielami wykazu obiektów udostępnianych w 
celach turystycznych 2006 WAR  

2. 

2.7. Oznakowanie obiektów udostępnianych w celach turystycznych 2007-09 
UM 

właściciele 
obiektów 
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2.8. 
Opracowanie makiet, tablic informacyjnych oraz folderów 
zamieszczonych w obiektach i ich otoczeniu zawierających 
podstawowe dane historyczne o obiekcie 

2007-09 UM 
 

2.9. Stworzenie stanowiska ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim 2006 WOR 

EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO   

3.1 
Włączenie tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego do zajęć 
szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach 
prowadzonych przez gminę 

2006-09 WOK 

3.2 
Publikacja materiałów dotyczących ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami w prasie lokalnej i na stronie internetowej 
miasta Tczewa 

2006-09 WAR 

3.3. Organizacja konkursów związanych z problematyką opieki nad 
zabytkami 2006-09 WOK 

3. 

3.4. Współpraca z właścicielami obiektów zabytkowych 2006-09 WAR 

 


