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0.1. Wprowadzenie 
 
Miasto Tczew jest aktywnym miastem pomorskim, które systematycznie wdraża zadania o znaczeniu 
ponadpodstawowym w stosunku do roli określonej dla gminy w przepisach ustawowych. Wytyczne do 
osiągania celów są publikowane w strategii rozwoju miasta. Pierwszy dokument strategiczny z roku 
2002, z racji dynamicznych zmian w kraju i zmiany statusu Polski na państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, podlegał koniecznym doraźnym zmianom. W ten sposób Uchwała Nr XXX/X/366/2002 z 
dn. 30.01.2002 r., zatwierdzająca Program Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa zmieniana była 
kolejnymi aktami: 
- uchwałą Nr IX/75/2003 z dnia 19.05.2003 r.  
- uchwałą Nr XIX/183/2004 z dnia 29.04.2004 r. 
- uchwałą Nr XXIV/229/2004 z dnia 30.09.2004 r. 
- uchwałą Nr XXX/277/2005 z dnia 31.03.2005 r. 
- uchwałą Nr XLVI/408/2006 z dnia 29.06.2006 r. 
 
Niniejszy dokument jest zaktualizowaną i ujednoliconą wersją Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-
2015.  
Dokonanie pełnej aktualizacji dokumentu oparto o przesłanki merytoryczne i formalne, sformułowane na 
podstawie rezultatów oceny wdrażania dotychczasowych założeń strategicznych i zadań operacyjnych, 
ujmowanych w wieloletnim programie inwestycyjnym i rocznych budżetach gminy.  
Przesłanki merytoryczne to: 
- uwzględnienie dotychczasowych wyników wewnętrznego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
stabilizacji kierunków rozwojowych, spójnych w wymiarze subregionalnym i regionalnym,  
- uwzględnienie rozwoju lokalnej aktywności organizacji i instytucji oraz wzrostu aspiracji mieszkańców, 
- włączenie kraju i regionu pomorskiego do realizacji celów unijnej Polityki Spójności, 
- uwzględnienie otwarcia nowego okresu programowania 2007- 2013 Unii Europejskiej i wdrażanie 
programów regionalnych i krajowych w oparciu o fundusze europejskie. 
Przesłanki formalne dotyczą ujednolicenia i przyjęcia dokumentu, który jest powszechnie dostępny i 
możliwy do stosowania przez różne osoby i organizacje zainteresowane strategicznymi kierunkami 
rozwoju miasta. 
Ponadto jednolity dokument umożliwia uporządkowanie i określanie zakresu obligatoryjnych i 
fakultatywnych dokumentów operacyjnych samorządu gminnego i innych podmiotów, które sporządzają 
własne dokumenty, nawiązujące do perspektywy rozwoju miasta.  
 
 
0.2.  Założenia ogólne - Wizja i misja rozwoju miasta Tczewa 
 
Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, 
dogodnie skomunikowany w obszarze metropolii trójmiejskiej i stanowiący jej otwarcie na południową 
część regionu pomorskiego. Miasto charakteryzować będzie bogata oferta usług, przyjazne warunki 
zamieszkania, uwzględniające walory kulturalne, przyrodnicze i możliwości aktywnej rekreacji.  
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Wizja ta będzie realizowana poprzez działania w obszarach domen strategicznych: 
 
I. Wzrost atrakcyjności gospodarczej – wdrażany za sprawą korzystnego położenia na szlakach 
komunikacyjnych regionu i kraju, sąsiedztwa dynamicznie rozwijającej się aglomeracji, zasobów 
obszarów przemysłowych miasta oraz istnienia zakładów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
na terenie Tczewa.  
Miasto będzie wzmacniać swoją rolę silnego ośrodka usługowego na rzecz co najmniej powiatu 
tczewskiego za sprawą systematycznego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 
 
II. Rewitalizacja starego miasta i obszaru nadwiślańskiego – Powrót Tczewa nad Wisłę – dotyczy 
miasta historycznego, budującego swój kapitał na poszanowaniu wartości i zasobów dziedzictwa 
kulturowego. Lokalną unikalną jego wartością jest Stare Miasto i obszary nadwiślańskie. Potwierdzonym 
kierunkiem strategicznego rozwoju jest odnowa i ożywienie tego obszaru na rzecz podniesienia jakości 
życia, uświadomienia szczególnych wartości historycznych i możliwości wykorzystania tego zasobu dla 
potrzeb kultury, rekreacji i turystyki.  
 
III. Wysoka jakość mieszkalnictwa i usług miasta – kierunek rozwijany w odniesieniu do: 
- korzystnego położenia przygranicznego w trójmiejskim obszarze metropolitalnym i dogodnych z nim 
połączeń komunikacyjnych,  
- atrakcyjnego miejsca zamieszkania dla pracujących również w trójmieście, 
- logicznego miejsca „przesiadkowego” oraz 
- pośredniego centrum usługowego dla mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich ziemi 
tczewskiej i powiatów sąsiednich. 
Rozwijające się usługi komercyjne i publiczne umożliwiają kształtowanie klimatu miasta przyjaznego do 
zamieszkania, zapewniającego podstawowe i wiele ponadpodstawowych usług oraz wypoczynek, a 
także dogodny dostęp do centrum akademickiego i ośrodków kultury.  
 
IV. Wzmocnienie potencjału kulturowego i społecznego – realizowane poprzez wspieranie i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym podnoszenie poziomu aktywności obywatelskiej i 
samoorganizacji. Cechą domeny jest intensyfikowanie współpracy sektora publicznego i 
pozarządowego na rzecz realizacji polityki społecznej miasta, a także w obszarze turystyki, promowania 
dziedzictwa historycznego i kulturalnego. 
 
Misją samorządu Tczewa, pomorskiego miasta nadwiślańskiego o silnej tożsamości historycznej, jest 
osiąganie najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb i rozwoju jego mieszkańców, podejmujących 
współczesne wyzwania konkurencyjnej gospodarki i kultury europejskiej.  
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1. Potencjał przestrzeni i walorów miasta Tczewa* 
1.1. Położenie w województwie pomorskim 
Pomorskie jest jednym z trzech województw Polski położonych nad Morzem Bałtyckim. Jego 
powierzchnia wynosi 18 293 km2, co stanowi 5,9% obszaru Polski. 
 

 
Województwo pomorskie na tle Europy, kraju i zasięg powiatów 

W skład województwa wchodzi 16 powiatów (NUTS1 4), 4 miasta na prawach powiatu (NUTS 4) oraz 
123 gminy: 25 miejskich (NUTS 5), 17 miejsko-wiejskich (NUTS 5) i 81 wiejskich (NUTS 5). 
Stolicą województwa jest Gdańsk. Przez obszar województwa przebiegają dwa paneuropejskie 
korytarze transportowe nr IA (Helsinki-Tallin – Ryga – Kaliningrad - Gdańsk) oraz VI (łączący 
Skandynawię z Europą Środkową poprzez Trójmiasto, Łódź, Warszawę i Katowice). Województwo 
charakteryzuje się jedną z najwyższych w kraju lesistością (lasy stanowią ok. 37% ogólnej powierzchni 
regionu). Na terenie województwa jest około 450 jezior o powierzchni większej niż 1 ha. Blisko 1/3 
powierzchni województwa stanowią przyrodnicze obszary chronione (w tym 9 parków krajobrazowych, 2 
parki narodowe). Pod względem liczby ludności województwo pomorskie należy do przeciętnych w 
kraju. Na koniec 2005 roku liczba ludności w regionie wyniosła 2 199 tys. (5,8% ludności w kraju). 
Pomorskie jest także jednym z siedmiu polskich województw, które w stosunku do roku 2000 
odnotowały wzrost liczby ludności (1. miejsce wśród regionów). 
Województwo cechuje dobry poziom wykształcenia mieszkańców regionu (2. miejsce w kraju pod 
względem udziału ludności z wykształceniem wyższym) oraz jeden z najliczniejszych w Polsce sektor 
pozarządowy skupiający około 4 tys. organizacji (głównie stowarzyszeń). Pomorskie jest regionem 
zurbanizowanym – ze wskaźnikiem 67,3 % ludności zamieszkałej w miastach zajmuje 4. miejsce w 
kraju. Największą intensywnością użytkowania i zagospodarowania charakteryzuje się teren 
położonego nad Zatoką Gdańską obszaru metropolitalnego Trójmiasta. 
Obszary pozametropolitalne charakteryzuje na ogół niższa dynamika rozwoju, wyższa stopa bezrobocia 
i słabiej rozwinięta infrastruktura, zwłaszcza na terenach wiejskich. 
 

                                            
1 Struktura organizacji terytorialnej współczesnych państw europejskich jest silnie zróżnicowana. Decydują o tym czynniki 
ustrojowe (państwa unitarne, państwa federalne) oraz tradycja i uwarunkowania historyczne. Unia Europejska nie zmierzała i 
nie zmierza do unifikacji tych struktur, traktując organizację wewnętrzną krajów członkowskich jako nienaruszalną sferę 
kompetencji ich władz. Tym nie mniej polityka strukturalna Unii Europejskiej, a zwłaszcza - aspekt regionalny tej polityki 
wymaga osiągnięcia względnej chociażby porównywalności danych statystycznych gromadzonych w krajach członkowskich. 
Te właśnie potrzeby zadecydowały o ustanowieniu Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS 
(Nomenclature des Unités Territoriales pour des besoins Statiques – NUTS). NUTS ustanawia jednolitą kategoryzację 
jednostek terytorialnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W celu ujednolicenia systemu zbierania i agregacji danych 
o sytuacji społeczno- gospodarczej poszczególnych obszarów dokonano kategoryzacji regionów w krajach członkowskich 
UE według prostego kryterium wielkości - na regiony duże, średnie i małe – odpowiednio: poziom NUTS 1, poziom NUTS 2 i 
poziom NUTS 3. Oprócz tych wzajemnie powiązanych ze sobą poziomów regionalnych, wyróżniono również poziom krajowy 
(NUTS 0 ), który odzwierciedla granice administracyjne poszczególnych państw UE oraz dwa poziomy lokalne – NUTS 4 i 
NUTS 5. 
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1.2. Zróżnicowanie przestrzeni województwa pomorskiego – obszary problemowe. 
• Region cechuje się wysokim zróżnicowaniem przestrzennym cech i predyspozycji rozwojowych. 
• Dysproporcje rozwojowe między obszarem metropolitalnym a obszarami pozametropolitalnymi 

stanowią zagrożenie dla spójności terytorialnej regionu. 
• Słabo rozwinięta infrastruktura wsi i małych miast stanowi jedną z barier rozwoju tych obszarów. 
Ważnym obszarem regionu, ze względu na jego znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i 
podnoszenia konkurencyjności całego województwa, jest obszar metropolitalny. Jego największe 
problemy to: 
• niedostateczny stopień harmonizacji rozwoju, w tym brak zintegrowanego systemu transportu 
zbiorowego oraz koordynacji planowania przestrzennego, 
• słaba dostępność do portów od strony lądu i nie w pełni wykorzystany potencjał portu lotniczego, 
• słabe zaplecze infrastrukturalne dla organizacji wielkich wydarzeń kulturalnych i sportowych, mimo 
obecności ważnych ponadregionalnych instytucji kultury, 
• wzmożony proces suburbanizacji oraz mała skuteczność działań racjonalizujących. 
Od roku 2003 działa Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej, której celem jest wzmocnienie koordynacji 
działań i współpracy w takich obszarach problemowych, jak: transport, inwestycje, marketing i promocja 
oraz pozyskiwanie funduszy unijnych. 
Obszary pozametropolitalne w województwie pomorskim rozwijają się znacznie wolniej niż ośrodek 
metropolitalny. Ważną rolę w rozwoju terenów znajdujących się poza obszarem metropolitalnym 
odgrywają centra subregionalne, stanowiące potencjalne bieguny wzrostu gospodarczego i rozwoju 
społecznego. Ośrodkami koncentracji potencjału gospodarczego i społecznego w regionie są: Chojnice 
z Człuchowem, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Starogard Gdański, Tczew oraz Słupsk – miasto o znacznie 
wyższym potencjale niż inne ośrodki miejskie położone poza obszarem metropolitalnym. 
 

 
Więzi gospodarcze i społeczne pomiędzy tymi ośrodkami, uwarunkowane głównie powiązaniami 
infrastrukturalnymi oraz koordynacją polityki przestrzennej, wymagają zacieśnienia. Drugą grupę miast 
stanowią miasta powiatowe, jak Kościerzyna, Bytów, Sztum, a także miasta nadmorskie, jak Ustka czy 
Łeba, nie będące stolicami powiatów. Mają one istotne znaczenie dla równoważenia rozwoju, 
współdziałając z ośrodkami koncentracji potencjału w obsłudze podregionów pozametropolitalnych. 
 
 
1.3. Gospodarka województwa 
Region skupia 6,3% podmiotów gospodarczych kraju (7 miejsce w kraju), jednak aktywność 
gospodarcza mierzona liczbą podmiotów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyróżnia województwo 
pomorskie na tle Polski. Średnio na 1000 mieszkańców regionu zarejestrowanych jest 103,9 firm. 
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Największe zagęszczenie podmiotów gospodarczych występuje w Trójmieście. W 2006 roku liczba 
podmiotów na 1000 mieszkańców wynosiła tu 131, w podregionie słupskim 99,3, zaś w gdańskim 85,5. 
Firmy prywatne stanowią 96% podmiotów gospodarczych w regionie. 
Nakłady inwestycyjne w województwie pomorskim w 2006 roku stanowiły 5,7% ogółu nakładów 
inwestycyjnych w Polsce. W przeliczeniu na mieszkańca wynosiły one 4,03 tys. zł i są zbliżone do 
średniej w kraju. Specyficzną cechą najsilniejszych branż regionalnego przemysłu (stoczniowy, 
rafineryjny, elektroniczny, papierniczy, materiałów budowlanych) jest występowanie dużych, ale 
pojedynczych zakładów. Na dużych przedsiębiorstwach oparty jest także regionalny eksport – z tego 
względu cechuje go wysoka koncentracja towarowa. Szczególnie duży udział w eksporcie mają środki 
transportu wodnego oraz wyroby przemysłu elektronicznego. Struktura eksportowa regionu ulega 
jednak zmianom, a korzystną tendencją jest wzrost udziału wyrobów zaawansowanych technologicznie. 
Wielkość i dynamika generowanego eksportu stawia województwo w krajowej czołówce. 
Mimo pozytywnych cech wyróżniających region na tle kraju, województwo pomorskie charakteryzuje 
przeciętny potencjał inwestycyjny. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej pomorskie zajmuje 6. lokatę. 
Głównym czynnikiem decydującym o pozycji regionu jest wysoka gęstość instytucji otoczenia biznesu, a 
także sprzyjająca inwestycjom w działalności, pracochłonna oferta stref ekonomicznych. 
W województwie pomorskim istnieją dwie specjalne strefy ekonomiczne: Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna (PSSE w Tczewie) i Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE). PSSE należy do 
najbardziej zapełnionych stref w kraju – stopień jej zagospodarowania wynosi ponad 70%, zaś stopień 
zagospodarowania Słupskiej SSE wynosi ponad 30%. Ważnym elementem infrastruktury gospodarczej 
są też instytucje targowo-wystawiennicze – należą do nich Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. W 
regionie jednak zbyt mało jest zarówno tego rodzaju instytucji, jak i obiektów targowych, kongresowych 
oraz wystawienniczych. 
Dla atrakcyjności inwestycyjnej regionu istotna jest również jakość zasobów pracy. W przypadku 
Pomorskiego pozyskiwanie odpowiednich pracowników w dziedzinach wysokospecjalistycznych nie 
przysparza dużych trudności potencjalnemu inwestorowi. W ostatnim okresie poprawia się także 
aktywność województwa wobec inwestorów (przede wszystkim działalność informacyjna). Jednak pod 
względem liczby ofert terenów atrakcyjnych inwestycyjnie (lokalizacje gotowe do przyjęcia inwestycji) 
Pomorskie zajmuje dopiero 9. pozycję w kraju.  
 
 
1.4. Tczew w obszarze metropolitalnym 
Związki Tczewa z Gdańskiem mają silną tradycję, czego potwierdzeniem jest fakt, że już w latach 
siedemdziesiątych prace planistyczne uzasadniały włączenie miasta do Aglomeracji Gdańskiej. Tczew 
leży na lewym brzegu Wisły, wzdłuż pasma zurbanizowanego. Dobrze rozwinięta i sprawna 
infrastruktura transportowa łączy Tczew z aglomeracją. Miasto położone jest w zasięgu 30 minutowej 
dostępności z dworca PKP w Gdańsku – 32 km. Połączenie kolejowe realizowane jest poprzez kolej 
dalekobieżną i Szybką Kolej Miejską – kolej aglomeracyjna (9 połączeń dziennie – dane na dzień 
13.06.2006 r.).  
Istnieje też duża intensywność ruchu kołowego na odcinku pomiędzy Gdańskiem a Tczewem – potoki 
ruchu na głównym połączeniu kołowym pomiędzy miastami dochodzą w godzinach szczytu do 900 
pojazdów umownych na godzinę. Szacunkowo można przyjąć, że dla 15 % pojazdów celem podróży 
jest miasto Tczew. Prognozuje się, że potoki te ulegną znacznemu zwiększeniu po realizacji autostrady 
A1, której węzeł Stanisławie jest oddalony tylko 6 km od Tczewa. Miasto posiada bardzo wyraźne 
związki funkcjonalne z aglomeracją gdańską: przede wszystkim silne związki kooperacyjne w produkcji, 
logistyce i usługach oraz wspólny rynek pracy. Od dziesięcioleci tczewianie dojeżdżali do gdańskiego 
ośrodka pracy. Obecnie znaczna część profesjonalnej kadry w tczewskiej części Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej dojeżdża z Trójmiasta (w PSSE będącej koncentracją nowoczesnego przemysłu, 
w tym wysokich technologii, zatrudnionych jest ok. 40% osób dojeżdżających spoza Tczewa -
szacunkowo ok. 2000 osób. 
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Za włączeniem Tczewa do Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego przemawia wysoki poziom 
urbanizacji całego powiatu (zawierającego trzy miasta: Tczew, Pelplin i Gniew), oraz mająca tu 
niewątpliwie miejsce urbanizacja mentalna i miejski styl życia jego mieszkańców. Tylko 15,3 % ludności 
aktywnej zawodowo w gminie wiejskiej Tczew pracuje wyłącznie lub głównie w rolnictwie, podczas, gdy 
na obszarze gminy Tczew, wskaźnik ten wynosi 28,5 %. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w 
mieście wynoszący rocznie 6,4 mieszkania na 1000 mieszkańców jest porównywalny z jego rozwojem 
w Rumii i Redzie. Oznacza to, że budownictwo mieszkaniowe zaspokaja nie tylko potrzeby tczewian (na 
100 zawieranych rocznie małżeństw wybudowane zostają 124 mieszkania), co świadczy o napływie 
nowych mieszkańców. 
 
 
1.5. Transport  
Niska wewnątrzregionalna spójność transportowa, zwłaszcza obszary powiatów położonych w 
zachodniej, a także południowo-wschodniej części regionu wymagają poprawy dostępności i jakości 
połączeń transportowych z ośrodkami gospodarczymi województwa, głównie z aglomeracją trójmiejską. 
Słabość powiązań transportowych pomiędzy Trójmiastem a najważniejszymi ośrodkami aktywności 
gospodarczej ogranicza możliwość dyfuzji procesów rozwojowych z obszaru metropolitalnego na 
pozostałe obszary województwa (patrz mapa – spójność transportowa województwa, str. 8). 
 
1.5.1. Tczew w korytarzach transportowych   
Miasto Tczew położone jest w korytarzach transportowych Polski i województwa pomorskiego, 
uznanych jednocześnie za element paneuropejskiego korytarza transportowego VI (Gdynia – Gdańsk – 
Warszawa – Katowice – Zwardoń – Czadca - Żilina). 
Do elementów infrastrukturalnych tego korytarza na terenie Tczewa i w jego bliskim sąsiedztwie należą: 

• linie kolejowe: E 65 (długości 722,9 km) (Gdynia – Gdańsk – Warszawa – CMK – Katowice – 
Zebrzydowice, objęta umowami międzynarodowymi AGC i AGTC) i CE 65 (Gdańsk – Tczew – 
Bydgoszcz – Zduńska Wola – Karsznice – Tarnowskie Góry – Gliwice – Pszczyna, objęta 
umową międzynarodową AGTC), 

• drogi krajowe nr 1 i 22 (węzeł w Czarlinie) oraz autostrada A1 w budowie (do Tczewa będzie 
można zjechać z autostrady poprzez „węzeł Stanisławie”) 

• rzeka Wisła jako droga wodna o znaczeniu międzynarodowym nr E-40, prowadząca z Gdańska 
przez Tczew w górę Wisły do Warszawy, a dalej Bugiem do Brześcia, 

• droga wodna E 70 – poprzez Białą Górę: trasa – Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda.  
 
Korytarze transportowe i trasy komunikacji drogowej: 

 
Korytarze województwa (Tczew w korytarzu VI) 
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Korytarz VI 

 

 
Układ sieci transportowej województwa pomorskiego 
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Autostrada A1 

 

 

Spójność transportowa województwa 
 
1.5.2. Dostępność dla podróżnych korzystających z indywidualnych statków żeglugi śródlądowej 
Wody śródlądowe województwa dostępne są dla turystów – wodniaków poprzez Wisłę i Elbląski węzeł 
wodny. Wisła żeglowna jest na odcinku 941 km od ujścia rzeki Przemszy w Oświęcimiu. 

Dolny odcinek – od ujścia rzeki Brdy ma n/w połączenia z drogami wodnymi: 
• droga wodna Wisła Odra (Bydgoszcz) – 772 km, 
• Nogat (Biała Góra) – 889 km, 
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• Szkarpawa (Gdańska Głowa) – 963 km, 
• Martwa Wisła (Przegalina) – 936 km. 

Elbląski węzeł wodny, czyli sieć dróg pomiędzy prawym brzegiem dolnego odcinka 
Wisły a Zalewem Wiślanym, obejmuje następujące drogi wodne: 

• rzekę Nogat od Ujścia Wisły do zalewu Wiślanego, 
• rzekę Elbląg od jeziora Drużno do Zalewu Wiślanego wraz z Kanałem Jagiellońskim, 
• rzekę Szkarpawę od Wisły do Zalewu Wiślanego, 
• Kanał Elbląski z systemem jezior warmińskich. 

Drogi wodne przeznaczone są głównie dla turystów uprawiających żeglugę jachtami. 
 
 

1.6. Tczew w regionie etniczno-kulturowym Kociewie 
1.6.1. Rys historyczny 
Stary nadwiślański gród. Nazwa Tczew pojawiła się po raz pierwszy w 1198 r. w przywileju joannitów i 
brzmi: „Trsow”. Rada Miejska ukonstytuowała się w 1258 roku za przyzwoleniem księcia pomorskiego 
Sambora II i wyprzedza lokację miasta, która nastąpiła w 1260 roku. Po zajęciu Pomorza Gdańskiego 
przez Krzyżaków (1308 r.) aż do pokoju toruńskiego (1466 r.) miasto podporządkowane było państwu 
zakonnemu. W 1577 r. spłonęło doszczętnie z winy wojsk króla Stefana Batorego, które po zwycięstwie 
nad zbuntowanym Gdańskiem obozowały pod Tczewem. Niedługo po odbudowaniu, miasto dotknęły 
niszczące skutki wojen szwedzkich. W 1807 r. Tczew został zdobyty przez wojska gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego. Po Kongresie Wiedeńskim (1815 r.) Tczew ponownie trafił pod panowanie pruskie. Od 
połowy XIX w. miasto odnotowało wzrost demograficzny i gospodarczy. Dzięki budowie linii kolejowej 
stało się ważnym węzłem komunikacyjnym, powstał szlak kolejowy Berlin-Królewiec. Zbudowane 
wówczas mosty przez Wisłę nadal są czynne. Po I wojnie światowej Tczew wrócił do Macierzy 30 
stycznia 1920 r., gdy wojska gen. Józefa Hallera wkroczyły do miasta. W latach międzywojennych 
Tczew zasłynął pierwszą w Polsce Szkołą Morską, później przeniesioną do Gdyni. 
 
1.6.2. Położenie geograficzne miasta. 
Tczew ulokowany jest na lewym brzegu Wisły (Leniwki), poniżej jej rozgałęzienia z Nogatem, na 
pograniczu Żuław Wiślanych i Pojezierza Starogardzkiego. Jest jednym z dwóch (obok Starogardu 
Gdańskiego) głównych miast regionu Kociewia. 
 
1.6.3. Region Kociewie 
Kociewie jest regionem geograficzno-etnograficznym, który stanowi część Pojezierza 
Wschodniopomorskiego, współcześnie jego zasięg wyznacza się: granicą wschodnią jest około 
stukilometrowy odcinek Wisły biegnący w przybliżeniu od Świecia na południu po wieś Koźliny leżącą 
na północ od Tczewa; od północy wyznacza ją linia Pszczółki – Trąbki Wielkie, skręcająca następnie 
przez Wysin na południowy zachód. Dalej biegnie granica zachodnia przez Liniewo, Bartoszy Las, 
Czarną Wodę, Szlachtę, Śliwiczki i Drzycim. Granica południowa przebiega na południe od wsi Gruczno 
(poniżej Świecia), skąd kieruje się ku Wiśle. Maksymalna rozciągłość terenu z północy na południe 
wynosi 120 km, podczas gdy równoleżnikowa - około 60 km. Liczy około 3000 km2 powierzchni. 
Najbardziej uchwytny element tej ziemi, obejmuje pod względem fizyczno-geograficznym w całości 
obszar Pojezierza Starogardzkiego, część Wysoczyzny Świeckiej i zachodni fragment Borów 
Tucholskich. Leży w dorzeczu dwóch rzek uchodzących do Wisły: Wierzycy i Wdy. 
Kociewie nie jest krajobrazowo jednolite. Wyróżniają się dwa podstawowe, naturalne podregiony - 
mniejszy, przygraniczny: lewobrzeżnej doliny Dolnej Wisły, oraz większy, centralny: wysoczyzny denno 
morenowej. W skład ostatniego podregionu wchodzą Pojezierze Starogardzkie położone w trójkącie 
Zblewo - Tczew - Nowe n. Wisłą, przyległa część Borów Tucholskich, morfologicznie różniąca się od 
Pojezierza, wyjątkowo jednorodna, sandrowa, oraz północna część Równiny Świeckiej, prawie 
bezleśna.  
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1.6.4. Mieszkańcy Kociewia  
Gospodarzami tej ziemi od wieków są Kociewiacy. Jest to mieszana grupa 
etniczna, mówiąca dialektem zaliczanym przez dialektologów do polskich 
gwar kontynentalnych, który powstał na obszarze językowo kiedyś rdzennie 
pomorskim, choć dziś ostro odcinającym się od sąsiednich gwar 
kaszubskich. Wśród Kociewiaków występują podziały na podgrupy etniczne, 
do których należą: Górale, którzy zamieszkują północną i środkową część 
regionu, Polanie (Polusy), zasiedlający teren na północny wschód od 
Świecia oraz w kierunku Drzycimia, jak i Lasacy (Borowiacy, Borusy) z 
miejscem zamieszkania w Borach Tucholskich. 
 
1.6.5. Kociewie Tczewskie 
Obejmuje północno-wschodnią, nadwiślańską część regionu, w całości pokrywa się z granicami 
powiatu tczewskiego. Głównym miastem jest Tczew z Muzeum Wisły (obecnie Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły), zespołem architektonicznym starego miasta oraz 
skansenem inżynierii – mostami wiślanymi. Najbardziej charakterystycznym elementem tej części 
Kociewia są zabytki architektury, pozostałości po minionych wiekach. To właśnie na skarpie wiślanej 
oraz w dorzeczu dolnej Wierzycy odnajdziemy najwięcej grodzisk. W Gniewie zachował się zamek 
pokrzyżacki, a Pelplin słynie z jednej z największych pocysterskich katedr oraz licznych starodruków 
przechowywanych w Muzeum Diecezjalnym. Najsłynniejszym jest jedyny w Polsce egzemplarz Biblii 
Gutenberga. Do największych wartości materialnych Kociewia zalicza się: fara w Tczewie, sanktuaria 
w Lubiszewie, Gorzędzieju i Piasecznie, a także kościoły w Dzierżążnie, Rajkowach, Subkowach czy 
Gniewie. Na Nizinie Walichnowskiej pozostały pamiątki po osadnikach holenderskich – menonitach: 
domy, zagrody, wały przeciwpowodziowe i śluzy oraz cmentarze i nagrobki. Obszar ten nie obfituje w 
lasy. Większe kompleksy leśne znajdują się w okolicach Swarożyna i Opalenia. W Lasach Opaleńskich 
utworzono cztery rezerwaty przyrody ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin. Z uwagi na to, że 
Kociewie jest regionem etnicznym, a nie fizyczno-geograficznym czy administracyjnym, nie jest 
możliwe dokładne poprowadzenie jego granic. Również dzielenie Kociewia na: świeckie, starogardzkie 
i tczewskie jest dość płynne. Jest kulturowym, geograficznym, historycznym a przede wszystkim 
administracyjnym „ciążeniem” ziem i miejscowości do trzech największych ośrodków miejskich: 
Świecia, Starogardu Gdańskiego oraz Tczewa. 
 
1.6.6. Lokalizacja Tczewa w regionie 
W modelu zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego Tczew definiowany jest jako 
potencjalny ośrodek subregionalny, położony w regionie metropolitalnym, w transportowym korytarzu 
europejskim na skrzyżowaniu z południowym korytarzem regionalnym. W trójmiejskim obszarze 
metropolitalnym Tczew stanowi południową bramę metropolitalną, przez którą prowadzą niemal 
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wszystkie szlaki kolejowo-drogowe krajowe i międzynarodowe. W systemie osadniczym Delty Wisły 
Tczew pełni funkcje miasta zwornikowego, łączącego prawo i lewobrzeżną sieć miast nadwiślańskich. 
Położenie miasta w regionie decyduje o jego dotychczasowym i przyszłym rozwoju. Najistotniejszą jego 
cechą jest położenie węzłowe. Węzłowość i rozległy obszar wpływu miasta Tczewa wynikają z: 
• położenia na przedpolu obszaru metropolitalnego, w zasięgu 30-minutowej dostępności z dworca PKP 
Gdańsk Główny, 
• położenia w węźle komunikacyjnym o najwyższej randze w całym województwie, 
• położenia w zasięgu 6 km od węzła autostrady A1 – Stanisławie, 
• zwornikowego położenia w systemie miast okalających deltę Wisły (rys. str. 12), 
• znaczącego miasta w strukturze województwa: 

– potencjału ludnościowego (czwarte wg wielkości miasto w województwie), 
– koncentracji wysoko kwalifikowanych kadr, zatrudnionych w zakładach produkcyjnych 
zlokalizowanych w tczewskiej części Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (4886 osób 
zatrudnionych, co stanowi ok. 70% łącznego zatrudnienia w PSSE; ok. 40% zatrudnionych w 
strefie dojeżdża do pracy spoza terenu miasta, w tym także z obszaru Trójmiasta), 
– centrum obsługi subregionu, 

• roli potencjalnego ośrodka aktywizacji dla nadwiślańskich obszarów stagnacji i strukturalnego 
bezrobocia (ziemia pelplińska i skarszewska), odciążającego trójmiejskie centrum metropolitalne, 
• atrakcyjności krajoznawczej, spowodowanej istnieniem obiektów o randze krajowej i 
międzynarodowej, do których należą: 
– stary most wiślany z 1857 r., w 2004 r. uznany przez American Society of Civil Engineers (ASCE) za 
„międzynarodowy zabytek inżynierii lądowej”, 
– unikatowe Muzeum Wisły – w zabytkowych obiektach obecnego Centrum Wystawienniczo – 
Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie (CWRDW). 
 
1.6.7. Tczew BRAMĄ Żuław 
Tczew usytuowany jest na lewym brzegu Wisły. Jej drugi brzeg, naprzeciw zabudowy miasta stanowi 
otwarty, niezabudowany obszar Żuław. Przyrodniczo i geograficznie miejsce szczególne, m.in. jako 
obszar siedlisk i żerowania wielu rzadkich gatunków ptaków. Tczew znajduje się na granicy Kaszub i 
Kociewia z Żuławami Wiślanymi, różniącymi się od siebie rejonami geograficznymi, jest na granicy 
lekkiej wysoczyzny Kociewia i płaskich Żuław z licznymi depresjami. 
Tczew obok Elbląga, Malborka i Gdańska jest jednym z miast, które znajduje się na okręgu otaczającym 
Żuławy. Lokalizacja Tczewa jest szczególna, gdyż znajduje się nad rzeką Wisłą, która stworzyła Żuławy 
– swoistą deltę w jej ujściu do Bałtyku. Usytuowanie nad Wisłą oznacza szerokie implikacje związane z 
ekologią, turystyką i gospodarką – transportem wodnym obejmującym całą Polskę i specyficzny region 
Morza Bałtyckiego. Bardzo nieliczne miasta regionu posiadają porównywalne relacje żeglugowe  
związane z Żuławami i systemem śródlądowym, powiązanym z systemem Europy zachodniej.   
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Tczew Bramą dla Żuław 

 
 

 
Tczew na okręgu otaczającym Żuławy. 
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1.6.8. Miejsce Tczewa na tle przyrodniczo-kulturowych uwarunkowań rozwoju struktur 
węzłowych w strefie ujścia Wisły.  
 
 

TczewTczew

 
A – doliny i pradoliny; B – próg pojezierza; C – przestrzeń istotna dla prawidłowego funkcjonowania przyrody; D – 
zasięg Zalewu Wiślanego w XIV w., obecnie tereny depresyjne; E – szlaki historyczne; 
F – miasta historyczne o liczbie ludności na przełomie XIX i XX w. (tys.): 150, 50, 10–15, poniżej 5 
Jednostki fizyczno-geograficzne: 1 – Dolina Wisły; 2 – równina Delty Wisły, 3 – Mierzeja Wiślana, 4 – Zalew Wiślany, 5 
– Wzniesienie Elbląskie, 6 – Równina Warmińska, 7 – wysoczyzny morenowe pojezierzy, 8 – trasa nadmorska, 9 – 
pradolina Redy-Łeby, 10 – Pobrzeże Kaszubskie, 11 – Mierzeja Helska, 12 – Wybrzeże Słowińskie, 13 – Wysoczyzna 
Żarnowiecka 

 
 
 
2. Zasoby dziedzictwa kulturowego miasta 
2.1. Zabytki  
Do cennych zasobów miasta należą obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków. Są to: 

• zabytkowy układ urbanistyczny Starego Miasta stanowiący strefę ochrony konserwatorskiej nr I, 
wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 81 WKZ w Gdańsku z dnia 16.07.1959 r.,  

• kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32, 
koniec XIII/XIV w., gotycki, murowany z cegły, nr rej. 430 z dnia 04.01.1972 r.  

• kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w zespole klasztornym podominikańskim, przy Placu Św. 
Grzegorza 7, koniec XIII/XIV w, gotycki, murowany z cegły, nr rej. 431 z dnia 04.01.1972 r. 

• dawny Klasztor Dominikanów, obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna przy Placu Św. Grzegorza 
6, połowa XIV w, murowany z cegły, nr rej. 432 z dnia 04.01.1972 r. 

• zespół obwarowań miejskich, ul. Podmurna, fragmenty murów i baszty z XIV w, nr rej. 433 z 
dnia 04.01.1972 r. 

• dom mieszkalny przy ul. Mickiewicza 17, pocz. XIX w, murowany z cegły, nr rej. 434 z dnia 
04.01.1972 r. 

• Cmentarz żołnierzy monarchii austro-węgierskiej z 1866r., Tczew – Suchostrzygi, działka nr 45 i 
część działki nr 46, nr rej. 1112 z dnia 18.01.1994 r. 

• wiatrak typu holenderskiego przy ul. Wojska Polskiego 19, drewniany/murowany z pocz. XIX w., 
nr rej. 41/N z dnia 18.01.1960 r. 

• dom mieszkalny (dawniej zajazd) przy ul. Wojska Polskiego 15, drewniany/murowany, z końca 
XVIII, I ćw. XX w., nr rej. 1126 z dnia 04.07.1995 r. 

• kamienica czynszowa przy ul. Wojska Polskiego 27, murowana z cegły,  
z 1912 r. nr rej. 1127 z dnia 04.07.1995 r. 

Tczew
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• willa przy ul. Obrońców Westerplatte 10, murowana z cegły, z 1911 r., nr rej. 1132 z dnia 
11.07.1995 r. 

• zespół budynków dawnej Fabryki Wyrobów Metalowych w Tczewie, obecnie siedziba Muzeum 
Wisły i Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły, ul. 30 Stycznia, 6 budynków z 
1883 r. i pocz. XX w., nr rej. 1176 z dnia 28.08.1997 r. 

Ponadto:  
• zabytki nieruchome postulowane do wpisu do rejestru zabytków,  
• zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków,  
• strefy ochrony konserwatorskiej  II – XVI obejmujące historyczne zespoły budowlane i tereny 

zieleni historycznej,  
• strefa ochrony widokowej; 
• przytoczone w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nazewnictwo historyczne 

przedmieść i wybranych zabytkowych obiektów budowlanych; 
• strefy ochrony archeologicznej 1 – 20. 

 
 
2.2. Zabytki postulowane do wpisania do rejestru zabytków 
Postuluje się do wpisania do rejestru zabytków kolejne obiekty, w tym 78 budynków mieszkalnych i 
mieszkalno-usługowych w obrębie historycznego miasta lokacyjnego, 37 na innych terenach miasta 
oraz parowozownię przy ul. Warsztatowej i Wieżę Ciśnień przy Skwerze Konstytucji 3 Maja.  
 
 
2.3. Mosty Tczewskie 
Pod pojęciem "mosty tczewskie" rozumie się przede wszystkim mosty kolejowe w tym mieście. 
Pierwszy z nich, żelazny, wybudowany w latach 1851-1857, ma długość 873 m, był najdłuższym w 
ówczesnej Europie i jednym z największych w świecie. Jego stalowa konstrukcja dzięki krzyżującym się 
kratownicom robiła wrażenie koronkowego tunelu. W latach 1888-1891 wybudowano obok, od strony 
północnej, nowy most żelazny, bardziej nowoczesny, dostosowany do aktualnych już obciążeń 
pociągów, wzorowany na moście na Łabie pod Altoną. Wspierał się on na filarach podobnych do 
neogotyckich baszt fortecznych. Wówczas to stary, południowy most zamieniono na drogowy. Dnia 1 IX 
1939 r. obydwa mosty wysadziło wojsko polskie. Na przełomie 1939 i 1940 zostały one odbudowane, a 
na początku 1945 r. ponownie zniszczone. Odbudowano je ostatecznie w latach 1958 i 1959. W 
obydwóch mostach występują wszystkie rozwiązania techniczno-konstrukcyjne, stosowane w sztuce 
budowlanej mostów od XIX w. w Europie. Stąd stanowią one szczególny skansen mostowy, 
przedstawiający różnorodność konstrukcji przęseł, kolejno wymienianych w ubiegłym i bieżącym 
stuleciu.  
 

 
Mosty Tczewskie 
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Pod Knybawą, 4 km w górę rzeki, wybudowano w latach 1940-41 nowoczesny most przez Wisłę. Jest 
on częścią “Berlinki”, wiedzie przez niego najkrótsza droga do Malborka z centralnej i zachodniej części 
Pomorza. Występują tu liczne schrony z okresu II wojny światowej. 

 
3. Ludność i rynek pracy 
Ludność Tczewa liczy 60,3 tys. mieszkańców. W tej liczbie 20,95% to osoby w wieku 
przedprodukcyjnym, 65,23% - osoby w wieku produkcyjnym i 13,82% - osoby w wieku poprodukcyjnym. 
Notuje się aktualnie dodatni przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. Prognoza do roku 2030 
wskazuje na utrzymywanie się liczby ludności i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.  
W roku 2006 w Tczewie zarejestrowano 3 765 bezrobotnych (w tym 2 268 to kobiety), gdzie osób 
pracujących było 14 959. Odnotowuje się spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych, przy 
wzrastającym odsetku bezrobotnych kobiet. 
Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i dysproporcja w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, a 
jednocześnie utrzymywanie się ciążenia ludzi młodych do aglomeracji trójmiejskiej, może oddziaływać 
na problemy społeczne miasta. 
 
 
4. Profil gospodarczy 
Tczew jest miastem o tradycjach przemysłowych, gdzie dominowały branże maszynowa, stoczniowa 
oraz przetwórstwo rolnicze. Po okresie przemian i prywatyzacji, nastąpiła zmiana profilu 
gospodarczego. Jest on obecnie zdominowany, również za sprawą rozwoju strefy ekonomicznej, 
poprzez branże wysokich technologii. Systematycznie rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość. W 
roku 2006 zarejestrowanych było 5481 podmiotów gospodarczych, w tym 5185 w sektorze prywatnym 
(94,6%). (Dla porównania w subregionie: Starogard Gdański - 5070/4918; Malbork - 4128/3738; 
Kwidzyn 4226/3875). 
Budżet miasta w roku 2006 wynosił 125 806 tys. PLN, a wydatki inwestycyjne – 29 039 tys. PLN. 
Wskaźnik na mieszkańca to odpowiednio 2 086,3 PLN i 481,58 PLN. (Wskaźniki w porównywalnych 
miastach: Starogard Gdański – 2 223,6/530,0; Malbork -  1 799,61/163,07; Kwidzyn – 2313,87/253,79).  
 
 
5. Założenia rozwoju przestrzennego miasta Tczewa  
Zmiany demograficzne, w tym proces depopulacji ludności miejskiej, wpłynęły w sposób istotny na 
prognozy demograficzne, a w konsekwencji na potrzeby rozwojowe miasta. Obecnie formułowane 
potrzeby rozwoju przestrzennego miasta będą wynikać głównie z potrzeby poprawy standardów 
zamieszkania (z 17,8 obecnie <badania z roku 2003-2004> do 22,0 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań/osobę2) oraz wzrostu liczby gospodarstw domowych w związku z malejącą ich średnią 
wielkością (z 2,75 obecnie do 2,46 osób/gospodarstwo domowe w przyszłości). 
Istotne potrzeby rozwojowe miasta wynikają także z konieczności zrównoważenia proporcji pomiędzy 
liczbą mieszkańców zabudowy jednorodzinnej (obecnie ok. 8%) a liczbą mieszkańców zabudowy 
wielorodzinnej (obecnie 92%). 
Oferta zawarta w uchwalonych planach miejscowych stwarza szanse na podwojenie istniejących 
terenów budownictwa jednorodzinnego, co powinno zaspokoić potrzeby ludności miejskiej w tym 
zakresie. 
Przeprowadzona analiza pojemności terenów obecnie zainwestowanych pozwoliła na ujawnienie ponad 
100 ha terenów wskazanych do działań inwestycyjnych do 2015 r.  

                                            
2 Według zaleceń zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 
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5.1. Procesy transformacji systemowej  
W okresie osiemnastoletniej transformacji systemowej zachodzą nowe zjawiska i procesy, które mają 
zasadniczy wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, prognozy rozwoju oraz potrzeby terenowe 
miasta. Są to: 

• procesy demograficzne, takie jak: 
– wyciszenie procesów migracyjnych, 
– stagnacja demograficzna ludności miasta, 
– starzenie się struktur demograficznych miasta, objawiające się lawinowym przyrostem 
roczników poprodukcyjnych, 
– „falowanie” struktur demograficznych podstawowych grup wiekowych,  przedprodukcyjnych, 
produkcyjnych i poprodukcyjnych, 

• uwolnienie rynku pracy, powodujące istotne przemiany struktury sektorowej i nowe 
rozmieszczenia w przestrzeni koncentracji miejsc pracy, 
• wielofunkcyjność przestrzeni miejskich, projektowanych pierwotnie jako monofunkcyjne, 
• załamanie się wcześniej obowiązującego modelu obsługi, 
• nieregulowane uwłaszczanie terenów poprzemysłowych i pokolejowych, 
• nowe zachowania komunikacyjne, 
• wzrost znaczenia renty gruntowej i renty położenia, 
• postępująca tendencja polaryzacji przestrzennej stref bogactwa i ubóstwa, 
• nadmierna liberalizacja gospodarowania przestrzenią. 

 
 
5.2. Zasady gospodarowania przestrzenią na rzecz rozwoju 
Walory położenia geograficznego i struktura przestrzenna jest zasobem miasta, sprzyjającym 
kształtowaniu rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości warunków życia. Wykreowano zasady 
planowania przestrzeni miasta, które są wdrażane w aspekcie standardów miast europejskich i zasad 
zrównoważonego rozwoju. Są to:  

• Kontynuacja tradycji miasta zwartego, oznaczająca preferowanie polityki intensyfikacji, 
dopełnień i modernizacji. 

• Kształtowanie nowych jakościowo przestrzeni publicznych, oznaczająca powrót do tradycji 
zabudowy pierzejowej, kształtującej ulice i place przyjazne dla użytkownika pieszego. 

• Poprawa struktury przestrzennej miasta oraz zrównoważenie standardów zaspokojenia 
potrzeb społecznych w zakresie usług ośrodkotwórczych w obszarze całego miasta, co 
wymaga: 

• wzmocnienia roli Starego Miasta poprzez tworzenie warunków do rewitalizacji 
istniejącej zabudowy, z przeznaczeniem jej głównie na cele usługowe i handlowe, 

• wytworzenia silnego subcentrum w otoczeniu dworca kolejowego, 
• wykształcenia centrum osiedlowego w rejonie południowym i północnym, 
• rezerwowania odpowiedniego miejsca do lokalizacji centrum osiedlowego w rejonie 

południowo--zachodnim, 
• ograniczenia możliwości lokalizacji nowych obiektów handlowych w rejonie zachodnim. 

• Przekształcenia przestrzeni publicznych, oparte na zasadach: 
• ciągłości, 
• centralności, 
• koncentracji. 
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5.3. Kierunki rozwoju przestrzennego 
Położenie przy-krawędziowe Tczewa, ograniczone od wschodu Doliną Wisły, a od północy i zachodu 
strefą potencjalnych zagrożeń powodziowych Żuław Wiślanych, w sposób istotny ogranicza ekspansję  
miasta w tych kierunkach. Miasto jest bliskie wyczerpania możliwości ekspansji przestrzennej w 
układzie zwartym. W strukturze wewnętrznej miasta istnieją natomiast znaczące rezerwy, wynikające z 
dużego udziału ekstensywnych form zagospodarowania (ogrody działkowe, sady i tereny otwarte) oraz 
niskiej efektywności terenów zainwestowania miejskiego (50 osób na 1 ha terenów zainwestowanych 
brutto). 
Okoliczności te tworzą dogodne warunki do realizacji rekomendowanego dla miast europejskich 
rozwoju, polegającego na: 

• równoważeniu funkcjonalnym, 
• przekształcaniu i dopełnianiu istniejącego zagospodarowania, 
• podnoszeniu jakości przestrzeni miejskiej, 
• kontynuacji tradycji miasta zwartego, 
• kształtowaniu nowych jakościowo przestrzeni publicznych, 
• dostosowaniu zagospodarowania do standardów europejskich. 

W toku analiz kierunków zagospodarowania przestrzennego ujawniono nowe szanse rozwojowe 
ośrodka węzłowego.  
Pomiędzy kluczowymi terenami, głównie wskazano na 4 projekty o istotnym znaczeniu dla miasta: 

• transportowy węzeł integracyjny (o powierzchni ogólnej ok. 10 tys. m2) z programem 
komercyjnym obsługi ponad 20 tys. pasażerów (średnio dobowo), 
• centrum rekreacyjno-edukacyjne w dolinie „Kanonki”, 
• rewitalizacja miasta lokacyjnego, 
• wydłużenie do 3,5 km strefy nadwiślańskiej z usługami turystycznymi. 

 
 
6. Analiza SWOT 
 
6.1. Sytuacja społeczno-gospodarcza Tczewa  
 
 
Silne strony  Słabe strony 
• Istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 
wiarygodni inwestorzy w PSSE 

• Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
• Widoczna reakcja MŚP na uzupełnienie rozwoju 
gospodarczego, obsługa firm działających w 
PSSE 

• Korzystne połączenie komunikacyjne 
• Przychylność władz lokalnych dla 
przedsiębiorczości   

• Rozbudowana infrastruktura komunalna 
 
 

• Małe zaangażowanie zakładów strefy w 
struktury społeczne miasta 

• Niezagospodarowane w całości tereny PSSE 
• Niska aktywność MŚP w obszarze 
innowacyjności 

• Słaby samorząd gospodarczy 
• Niedostateczna koordynacja działań firm i 
szkolnictwa 

• Słaby wpływ władz na rozwój i wspieranie MŚP 
• Niedostateczna wiedza na temat kierunku 
rozwoju firm 

• Słaba infrastruktura obsługi biznesu (hotele, 
gastronomia itp.) 

• Słaby marketing gospodarczy 
• Mała elastyczność osób bezrobotnych 
• Zbyt niskie kwalifikacje osób pozostających 
bez pracy 

• Ucieczka ludzi przedsiębiorczych do Trójmiasta  
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Szanse Zagrożenia 
• Budowa autostrady 
• Trendy rozwojowe technologii: 
- rozwój nowoczesnych technologii na świecie 
- rozwój centrów logistycznych na obrzeżach 
metropolii i na obszarach przywęzłowych A1 
• Wybudowanie nowoczesnego zakładu utylizacji  
• Potencjał  ośrodka subregionalnego 
• Rozwój samorządów gospodarczych w 
obszarze metropolii 

• Przejęcie dominacji w rejonie przez sąsiednie 
miasta 

• Brak stabilizacji w uregulowaniach prawnych 
• Ogólny wzrost migracji 
• Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym 

 
 
6.2. Potencjał Tczewa - nadwiślańskie miasto o historycznych tradycjach  
 
Silne strony Słabe strony 
• Przedwojenne tradycje miasta Tczewa 
związane z Wisłą 

• Wzrost zainteresowania mieszkańców 
zagospodarowaniem terenów nadwiślańskich  

• Dobre położenie geograficzne miasta  wzdłuż 
rzeki Wisły 

• Bezpośrednia bliskość miasta do Wisły – 
dogodny dostęp do rzeki 

• Dogodne warunki rozwoju transportu rzecznego 
– możliwość połączeń wodnych z morzem oraz 
południem kraju 

• Ciekawa architektura miasta – Stare Miasto, 
zabytkowy mosty tczewskie, kościół Farny, 
kościół św. Grzegorza, plac Hallera etc. 

• Możliwości przestrzenne tworzenia bazy 
gastronomiczno-hotelowej 

• Brak rządowego programu dla Wisły 
• Brak kompleksowej propozycji dla małych 
przedsiębiorstw do inwestowania w strefie 
Wisły 

• Słabe zainteresowanie inwestorów 
atrakcyjnymi terenami nad Wisłą i 
możliwościami ich rozwoju 

• Brak promocji potencjalnych terenów nad Wisłą 
• Niewystarczająca infrastruktura nad rzeką 
Wisłą: usługi, handel, mała gastronomia, hotele 

• Brak środków na odnowienie zabytkowych 
kamienic i obiektów miasta 

• Brak ośrodków rozrywki, teatru, ciekawych w 
skali kraju obiektów zabytkowych etc. 

• Małą ilość miejsc parkingowych i postojowych 
w obszarach atrakcyjnych historycznie i 
przyrodniczo 

Szanse Zagrożenia 
• Ogólny trend w Europie do powrotów nad rzeki 
• Silne lobowanie własnej polityki w zakresie 
turystyki, możliwość stworzenia nowych miejsc 
pracy 

• Opracowane i przygotowane: Program 
rewitalizacji  miasta Tczewa i Program opieki 
nad zabytkami 

• Przyjęcie roli współośrodka promocji kultury 
kociewskiej  

• Zlokalizowanie biura Lokalnej Organizacji 
Turystycznej (LOT) w Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły 
(Muzeum Wisły) 

• Rozwijanie idei bramy Żuław i realizacja 
rozwoju turystycznej sieci dróg wodnych Żuław  

• Nieregularny bieg Wisły 
• Zaniedbania w regulacji rzeki 
• Duża konkurencyjność otoczenia dla rozwoju 
turystyki i bazy noclegowej (bliskie sąsiedztwo 
Trójmiasta) 
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6.3. Uwarunkowania wewnętrzne miasta – jakość życia 
 
Silne strony Słabe strony 
• Położenie miasta Tczewa na skrzyżowaniu 
szlaków komunikacyjnych  

• Dogodne połączenia komunikacyjne z 
Trójmiastem 

• Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, w 
tym przelotowa (stacje paliw, miejsca 
postojowe) i rozbudowana sieć kolejowa , 
obsługująca ruch pasażerski i kolejowy 

• Dobrze rozwinięta komunikacja miejska   
• Łatwy dostęp do ośrodka szkolnictwa wyższego 
• Stale wzbogacana oferta kulturalna – 
intensyfikacja imprez kulturalnych 

• Wszechstronnie rozwinięta oferta kulturalna 
skierowana do każdego mieszkańca 

• Bliskość trójmiejskiego centrum kultury i nauki 
• Rozbudowująca się  infrastruktura sportowo –
rekreacyjna  – boisko, korty, hale sportowe, 
basen itp. 

• Posiadanie terenów przeznaczonych na rozwój 
zaplecza sportowo – rekreacyjnego 

• Duży zasób terenów zielonych: bulwary nad 
Wisłą, Park Miejski, ogrody działkowe, teren 
rekreacyjny wokół basenów 

• Rozwijające się budownictwo mieszkaniowe – 
rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego 

• Niższy standard usług w porównaniu do 
Trójmiasta 

• Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców miasta 

• Mało ofert spędzania czasu dla dorosłych i 
młodzieży – „dobranoc  po 18.00” 

• Niezgodny ze standardami stan szpitala 
powiatowego, słaba kondycja finansowa 
szpitala 

• Brak dostatecznego zaplecza bytowego dla 
ludzi w podeszłym wieku (np. domów pogodnej 
starości) 

• Wąskie gardło istniejącego układu 
komunikacyjnego (ul. Wojska Polskiego) 

• Niewydolny układ komunikacyjny w przypadku 
obniżenia standardu wiaduktów (ograniczona 
dostępność transportowa dla pojazdów 
ciężkich) 

• Brak parkingu dla TIR-ów 
• Wyjazd młodzieży z miasta z powodu złych 

warunków życia w mieście lub chęci 
mieszkania w dużym mieście  

 

Szanse Zagrożenia 
• Wzrastająca chęć ludzi do aktywnego 
wypoczynku i rekreacji 

• Chęć osiedlania się poza wielkim miastem 
przez ludzi z tzw. klasy średniej 

• Wzmocnienie rezerwy terenów pod 
mieszkalnictwo – przejęcie terenów po sadach 
owocowych 

• Budowa hal i boisk wielofunkcyjnych, 
ogólnodostępnych 

• Wybór Tczewa na miejsce zamieszkania przez 
osoby realizujące karierę zawodową w 
Trójmieście 

• Propagowanie partnerstwa lokalnego i 
ponadlokalnego w projektach rozwojowych i 
inwestycyjnych 

• Bliskość Aglomeracji Trójmiejskiej 
• Niski poziom własnej przedsiębiorczości, 
poleganie na pomocy socjalnej 
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6.4. Potencjał kulturowy i społeczny miasta  
 
Silne strony Słabe strony 
• Odpowiednie warunki dla rozwoju kultury, 
sportu i rekreacji, zarówno pod względem bazy 
jak i ludzi pracujących w tych dziedzinach życia 

• Duża ilość  organizacji pozarządowych 
• Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej 
Wisły – miejsce spotkań i realizacji pomysłów 
organizacji pozarządowych 

• Wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji 

• Dostęp organizacji pozarządowych do terenów 
rekreacyjnych 

• Coroczne finansowe wspierania organizacji 
pozarządowych 

• Zapewnienie szerokiej oferty sportowo-
rekreacyjnej i usług w tym zakresie  

 

• Nierównomierna w mieście baza dla 
działalności istniejących inicjatyw lokalnych 

• Zbyt małe środki finansowe na dofinansowanie 
realizacji zadań i projektów organizacji 
pozarządowych, działających w sferze polityki 
społecznej 

• Brak forum organizacji pozarządowych do 
kontaktów z samorządem 

• Niewystarczająca promocja działalności 
organizacji pozarządowych 

• Niedostateczne wsparcie finansowe w formie 
grantów dla organizacji pozarządowych 

• Mała aktywność większości organizacji 
pozarządowych 

• Mała świadomość społeczna na temat wagi 
sportu i rozwijania umiejętności sportowych 

• Słaba promocja Tczewa w Polsce 
• Brak zdecydowania w zakresie rozwoju 

turystyki rowerowej jako szansy dotarcia 
większej grupy ludzi.  

• Słaba reklama i promocja imprez 
• Niedostateczna identyfikacja mieszkańców z 

Tczewem 
Szanse Zagrożenia 
• Tworzenie partnerstwa pomiędzy sektorem 
publicznym a organizacjami pozarządowymi 

• Zwiększenie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności 
kadry organizacji pozarządowych w zakresie 
realizacji zadań polityki społecznej 

• Wpływ organizacji pozarządowych na samorząd 
miejski w zakresie kształtowania polityki 
społecznej 

• Funkcjonowanie młodzieżowej Rady Miasta 
• Wprowadzenie corocznej nagrody Prezydenta 
w dziedzinie kultury 

• Istnienie cyklicznych imprez kulturalnych i 
sportowych, w tym o charakterze 
międzynarodowym 

• Powstanie i działalność Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły  

• Wzmocnienie programu działań Centrum 
Kultury i Sztuki i Centrum Sportu i Rekreacji 

• Możliwość zlecania organizacjom 
pozarządowym zadań z zakresu polityki 
społecznej 

• Zbyt mała aktywność organizacji 
pozarządowych w zakresie podnoszenia 
umiejętności gwarantujących odpowiedni 
poziom świadczonych usług 

• Odpływ młodych, kreatywnych i aktywnych 
ludzi  

• Brak w programach rozwojowych środków 
wprost na kulturę i sport 
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7. Strategia Rozwoju Miasta - domeny i cele strategiczne 
 
7.1. Sytuacja społeczno-gospodarcza Tczewa –   
domena strategiczna: WZROST ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Miasto Tczew posiada atuty sprzyjające jego rozwojowi gospodarczemu i wzmacnianiu roli ośrodka 
subregionalnego na obrzeżach metropolii trójmiejskiej. Są to głównie: korzystne położenie na szlakach 
komunikacyjnych regionu i kraju, sąsiedztwo dynamicznie rozwijającej się aglomeracji oraz istnienie 
zakładów Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Ilość podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w 
Tczewie, zaświadcza o przedsiębiorczości jego mieszkańców. Miasto wzmacnia swoją rolę silnego 
ośrodka usługowego na rzecz co najmniej powiatu tczewskiego za sprawą systematycznego rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości. MŚP winna korzystać z efektu współzależności z rozwojem 
Trójmiasta i firm Strefy Ekonomicznej. Wzmacnianie tych powiązań jest niezbędnym kierunkiem 
działania wszystkich sektorów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy. Na konkurencyjność i 
atrakcyjność gospodarczą oddziałują sprawne połączenia transportowe, zasoby kadrowe, jakość 
społeczeństwa informacyjnego, a także przyjazna oferta osiedleńcza i inwestycyjna. 
 
DOMENA I: WZROST ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ 

CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY 
 

1. Wspieranie rozwoju kadr dla nowoczesnych technologii  
2. Wspieranie elastycznego systemu edukacji umożliwiającego 
odnalezienie się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy 
3. Tworzenie warunków umożliwiających rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw w Tczewie. 
4. Rozwijanie współpracy partnerskiej z innymi samorządami i 
organizacjami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości  
5. Wzmocnienie systemu działań marketingowych i informacyjnych 
wspierających rozwój gospodarczy miasta 

I.1. Wzmocnienie 
konkurencyjności miasta 

 

6. Zapewnienie terenów i infrastruktury umożliwiającej rozwój 
gospodarczy 

 
 
7.2. Potencjał Tczewa - nadwiślańskie miasto o historycznych tradycjach – 
domena strategiczna: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA I OBSZARU NADWIŚLAŃSKIEGO – 
POWRÓT TCZEWA NAD WISŁĘ 
Tczew jako miasto historyczne buduje swój kapitał na poszanowaniu wartości i zasobów dziedzictwa 
kulturowego. Lokalną wartością unikalną jest Stare Miasto i obszary nadwiślańskie o tradycjach 
oddziaływania na rozwój miasta, sięgających początków lokacji. Potwierdzonym od 1998 roku 
kierunkiem strategicznego rozwoju jest odnowa i ożywienie tego obszaru na rzecz podniesienia jakości 
życia, uświadomienia szczególnych wartości historycznych i możliwości wykorzystania tego zasobu dla 
potrzeb kultury, rekreacji i turystyki. Kompleksowe działania władz miejskich, pomiotów i osób 
współpracujących dotyczące wdrażania tego flagowego, wieloletniego przedsięwzięcia, mają na uwadze 
zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zasoby przyrodnicze obszaru nadwiślańskiego. Rewitalizacja 
Starego Miasta i obszaru nadwiślańskiego jest kierunkiem spójnym z domeną strategiczną – Wzrost 
atrakcyjności gospodarczej.  
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DOMENA II: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA I OBSZARU NADWIŚLAŃSKIEGO – POWRÓT 
TCZEWA NAD WISŁĘ 

CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY 
 

1. Ożywianie obszaru poprzez kreowanie aktywnych przestrzeni i 
miejsc publicznych z zachowaniem walorów historycznych i 
uwzględnieniem waterfrontu 
2. Tworzenie warunków pod funkcje usługowe i publiczne w obrębie 
Starego Miasta 
3. Optymalizacja ruchu kołowego w obszarze Starego Miasta 
4. Wzmocnienie roli zieleni na Starym Mieście 

II.1. Zagospodarowana 
przestrzeń publiczna oparta o 
osie rozwoju: 
komercyjno – gospodarczą 
kulturalno – oświatową 
turystyczno – rekreacyjną 
społeczną 

5. Wprowadzanie instytucji publicznych: kultury i rozrywki oraz stałych 
imprez dla publiczności w obszar Starego Miasta  

  
1. Stałe badanie stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych i 
podnoszenie ich jakości technicznej 

II.2. Poprawa stanu 
technicznego substancji 
mieszkaniowej w obszarze 
Starego Miasta 

2. Wspieranie partnerskich form i sposobów organizacyjno-
finansowych funkcji mieszkaniowych o wysokim standardzie w 
obszarze Starego Miasta 

  
1. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć promujących walory 
historyczne i krajobrazowe Tczewa 

II.3. Zachowanie walorów 
historycznych i 
krajobrazowych Starego 
Miasta 
 

2. Wzmacnianie działań marketingowych i informacyjnych 
propagujących ideę rewitalizacji i znaczenie powrotu Tczewa nad 
Wisłę 

 
 
7.3. Uwarunkowania wewnętrzne miasta – jakość życia –  
domena strategiczna: WYSOKA JAKOŚĆ MIESZKALNICTWA I USŁUG MIASTA 
Miasto Tczew, z racji swojego położenia przygranicznego w trójmiejskim obszarze metropolitalnym i 
dogodnych z nim połączeń komunikacyjnych jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla pracujących 
w trójmieście. Jest jednocześnie logicznym miejscem „przesiadkowym” i pośrednim centrum usługowym 
dla mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich ziemi tczewskiej i sąsiednich powiatów subregionu 
nadwiślańskiego. 
Rozwijające się usługi komercyjne i publiczne umożliwiają kształtowanie klimatu miasta przyjaznego do 
zamieszkania, zapewniającego podstawowe i wiele ponadpodstawowych usług oraz wypoczynek. Temu 
ostatniemu sprzyja bardzo bliskie sąsiedztwo terenów wiejskich, leśnych i nadwiślańskich, 
niezurbanizowanych, a w szczególności nie odkryte krajobrazy Kociewia i unikalność Żuław Wiślanych. 
Równolegle, jakość własnych zasobów przyrodniczych jest brana pod uwagę i akcentowana jako 
szczególny zasób miasta. 
Łatwość i krótki czas dojazdu do Trójmiasta powoduje, iż lokalna oferta jest dogodnie uzupełniana w 
zakresie usług centrum akademickiego i kultury.  
Na rzecz wzmacniania funkcji osiedleńczej i subregionalnego ośrodka usługowego zakłada się 
systematyczne poszerzanie zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa 
jednorodzinnego, rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, sportowej, informacyjnej i 
komunikacyjnej.  
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DOMENA III: WYSOKA JAKOŚĆ MIESZKALNICTWA i USŁUG MIASTA  
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY 

 
1. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa osób i mienia 
2. Poprawa stanu środowiska społecznego i przyrodniczego  
3. Zapewnienie ochrony statusu i warunków bytowych rodzin 
4. Promocja zdrowia  

III.1. Zapewnienie 
mieszkańcom poczucia 
bezpieczeństwa publicznego 

5. Promowanie znoszenia barier wobec niepełnosprawnych i 
wykluczonych społecznie 

  
1. Podnoszenie jakości komunalnego zasobu mieszkaniowego i usług 
oferowanych najemcom 
2. Rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego 
3. Tworzenie klimatu miasta o podwyższonej jakości życia i 
świadczonych usług w subregionie  
4. Tworzenie klimatu miasta o podwyższonej jakości usług kultury, 
sportu i rekreacji 
5. Wzmocnienie usług komunikacji, w tym w powiązaniu z systemem 
metropolitalnym 

III.2. Podnoszenie 
atrakcyjności mieszkaniowej i 
usługowej Tczewa 
 

6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
 
 
7.4. Potencjał kulturowy i społeczny miasta –  
domena strategiczna – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KULTUROWEGO I SPOŁECZNEGO 
Potencjał miasta wzmacnia jakość jego społeczeństwa. Silne związki z ośrodkiem akademickim i 
naturalna mobilność wpływają na systematyczny wzrost jakości zasobów kadrowych miasta i 
wzmacnianie cech społeczeństwa obywatelskiego.  
Koncentracja sektorowa, przy jednoczesnej otwartości na nowe inicjatywy, sprzyja systematycznemu 
rozwojowi oferty w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Stworzone dla tych celów centra miejskie realizują 
swoje zadania na osi partnerstwa i uzupełniania zasobów z organizacjami pozarządowymi.  
Współpraca sektora publicznego i pozarządowego ma miejsce również na rzecz realizacji polityki 
społecznej miasta. 
Podnoszenie poziomu aktywności obywatelskiej i samoorganizacji jest wspierane przez lokalny 
samorząd.  
Potencjał społeczny jest aktywizowany na rzecz udziału miasta w rozwoju turystyki i promowaniu 
dziedzictwa historycznego i kulturowego, w tym niematerialnego, w wymiarze regionalnym i 
ponadregionalnym. Zakłada się większe i efektywniejsze wykorzystywanie tych zasobów.  
 
DOMENA IV: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KULTUROWEGO I SPOŁECZNEGO  

CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY 
 

1. Wzmacnianie różnych form samorządności na poziomie środowisk 
lokalnych  

IV.1. Wspieranie inicjatyw 
lokalnych oraz organizacji 
pozarządowych 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z 

wykorzystaniem dialogu społecznego 
  

1. Wprowadzanie oferty Tczewa do sieci produktów turystycznych 
regionu 

IV.2. Utrwalanie dziedzictwa 
kulturowego i historycznego 
miasta  2. Wzmocnienie tożsamości kulturowej i promowanie lokalnego 

dziedzictwa  
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8. Realizacja Strategii Rozwoju Miasta 
8.1. Zasady ogólne 
Strategia Rozwoju Miasta Tczewa winna być realizowana w sposób pozwalający na systematyczne 
osiąganie celów w warunkach demokratycznych. Wymaga zaangażowania partnerów publicznych, 
społecznych i prywatnych. Jest narzędziem stosowanym w celu osiągnięcia wzrostu oraz lepszych 
warunków życia i zatrudnienia wspólnoty miasta Tczewa.  
Działania operacyjne strategii winny uwzględniać rolę Tczewa i synergiczne oddziaływania aglomeracji, 
ośrodków miejsko-wiejskich i wiejskich w subregionie. 
Podkreślona została rola Tczewa jako miasta średniej wielkości o ważnych zadaniach i 
odpowiedzialności integracyjnej, jednocześnie o potencjalne i zasobach ułatwiających wdrażanie zasad 
zrównoważonego rozwoju.  
 
 
8.2. Dokumenty operacyjne  
Cele ogólne i szczegółowe Strategii są rozwijane w poszczególnych obszarach działania, w kierunku 
zadań operacyjnych, precyzowanych w tematycznych dokumentach programowych.  
Poniżej przedstawia się wykaz programów miasta Tczewa i ich zgodność z domenami i celami 
niniejszej Strategii: 
 
 

Strategia Rozwoju Miasta 

Lp Nazwa dokumentu 
Domena 

Cel 
strategiczny/ 
operacyjny 

I wszystkie 

II wszystkie 

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny 

III wszystkie 

I 
 
 
 

I.1.3 
I.1.4 
I.1.5 
I.1.6 

II wszystkie 

2 Program rewitalizacji miasta Tczewa 

IV IV.2 
II 
 
 
 

II.1.1 
II.1.3 
II.2.1 
II.3.1 

3 Gminny Program opieki nad zabytkami 

IV IV.2.2 
4 Program rozwoju kultury fizycznej w mieście Tczewie III III.1.4 

III.2.5 
I 
 

I.1.1 
I.1.2 

II II.1.2  

5 Kierunki prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 
2007-2010 

III III.2.4  

6 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii 

III III.1 
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II II.2 7 Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
III III.2.1 
II II.2 8 Strategia rozwoju mieszkalnictwa 
III 
 

III.2.1 
III.2.2 

III III.1 9 Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

IV IV.1 

II 
 

II.1.1 
II.1.4 
II.3 

III 
 

III.1.2 
III.2.5 

10 Program ochrony środowiska dla miasta Tczew 

IV IV.2.1 
I I.1.6 

II 
 

II.1.2 
II.2.1 

11 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło gaz i energię 
elektryczną 

III 
 

III.1.2 
III.2.1 
III.2.3 

12 Program gospodarki odpadami stałymi III III.1.2 
III.2.4 

13 Program selektywnej zbiórki odpadów III III.1.2 
III.2.4 

14 Program likwidacji azbestu na terenie miasta III III.1.2 
III.2.4 

  
Zadania inwestycyjne, realizowane ze środków miasta określa Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 
2007-2013, z zaznaczeniem zadań, które nie są możliwe do samodzielnego finansowania. Zakłada się 
podejmowanie stałych działań na rzecz współfinansowania niektórych zadań ze środków zewnętrznych: 
krajowych i Unii Europejskiej.  
Zagadnienie współudziału środków programów Unii Europejskiej ma związek z wpisywaniem się zadań 
w cele Polityki Spójności UE 2007-2013. Zasady ich kwalifikacji do niniejszego wsparcia, w aspekcie roli 
Tczewa w regionie i kierunków jego rozwoju, zostały przedstawione w podrozdziale 8.4. 
 
 
8.3. Podmioty realizujące strategię  
Strategia jest zbiorem wytycznych i zaleceń, przyjętym przez Radę Miasta i realizowanym przez 
wszystkie publiczne podmioty i instytucje, które poprzez swoje statuty i regulaminy odpowiadają za 
realizację zadań na rzecz wzrostu. Jest adresowana do wszystkich osób i instytucji, które współtworzą 
społeczność gminną i/lub są uczestnikami życia gospodarczego miasta. Strategię należy traktować jako 
narzędzie umożliwiające koordynację działań, ich spójne monitorowanie, ocenę rezultatów i 
oddziaływania i planowanie dalszego rozwoju.  
Strategia posiada cele, wskazujące na podejmowanie wielosektorowego partnerstwa na rzecz synergii 
efektów ich wdrażania, toteż należy zabiegać o współpracę z różnymi podmiotami, w tym 
samorządowymi, społecznymi i prywatnymi.  
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8.4. Realizacja Strategii Rozwoju w aspekcie Polityki Spójności Unii Europejskiej* 
Planowane w ramach Strategii Rozwoju Miasta Tczewa przedsięwzięcia rozwojowe tylko w części 
będą mogły być przeprowadzone wyłącznie w oparciu o środki własne. Realizacja części zadań może 
być uzależniona od finansowego wsparcia zewnętrznego. W związku z tym należy tak je 
zaprogramować, aby  jak najefektywniej to wsparcie wykorzystać.  
Wchodzące w grę zewnętrzne źródła wsparcia finansowego wiążą się przede wszystkim z 
mechanizmami polityki rozwoju prowadzonej na szczeblu państwa oraz polityki rozwoju regionu, 
programowanej i wdrażanej na szczeblu samorządu wojewódzkiego. Mechanizmy te, z formalnego 
punktu widzenia, nie są tożsame z odpowiednimi politykami realizowanymi z poziomu Wspólnoty 
Europejskiej i przy zaangażowaniu środków redystrybuowanych poprzez budżet Unii Europejskiej. 
Niemniej jednak, okoliczności faktyczne, wynikające z ograniczonych możliwości systemu finansów 
publicznych Polski, oraz uwarunkowania prawne, wynikające z postanowień prawa wspólnotowego, 
powodują, że przynajmniej w perspektywie lat 2007-2013, krajowe mechanizmy wspierania rozwoju 
będą ściśle splecione z politykami wspólnotowymi, takimi jak Polityka Spójności, Wspólna Polityka 
Rolna (w części dotyczącej wspierania rozwoju obszarów wiejskich) oraz Wspólna Polityka Rybacka. 
W tym okresie Polska z jednej strony nie będzie w stanie, przede wszystkim z powodów finansowych, 
utrzymywać znaczących instrumentów wspierania rozwoju niezależnych wobec ww. polityk 
wspólnotowych, z drugiej zaś – pozostanie ich głównym beneficjentem (w przypadku Polityki 
Spójności – największym spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej).  
W związku z powyższym, dla efektywnego wdrażania Strategii Rozwoju Tczewa, niezbędne jest 
podjęcie skoordynowanego działania wobec planowanych przedsięwzięć rozwojowych, w celu 
wskazania tych spośród nich, które: 

A)  ze względu na swój przedmiot (niekwalifikujący ich do wsparcia ze źródeł zewnętrznych) 
i/lub umiarkowaną skalę i relatywnie niskie koszty, będą mogły być finansowane 
samodzielnie;  

B) mają szansę na wsparcie zewnętrzne ze szczebla regionalnego lub krajowego, przy 
wykorzystaniu środków uruchamianych w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej 
lub innych polityk wspólnotowych.  

Druga ze wskazanych kategorii przedsięwzięć (B) wymaga wewnętrznego uporządkowania z punktu 
widzenia następujących kryteriów:  

• waga (istotność) przedsięwzięcia dla realizacji Strategii; 
• pilność przedsięwzięcia, z punktu widzenia ekonomicznych i społecznych kosztów 

wynikających z jego nie realizacji; 
• priorytetowość tematyczna przedsięwzięcia, z punktu widzenia zasad udzielania 

wsparcia zewnętrznego; 
• gotowość do realizacji, z punktu widzenia dokumentacyjnego i organizacyjnego stanu 

przygotowań; 
• gotowość do realizacji, z punktu widzenia merytorycznej konstrukcji przedsięwzięcia, 

dostosowanej do kryteriów związanych z przewidywanym instrumentem wsparcia lub 
konieczność takiego dostosowania. 

    
Skuteczna realizacja kluczowych dla Tczewa przedsięwzięć rozwojowych wymaga uwzględnienia 
aktualnych w perspektywie średniookresowej uwarunkowań i przesłanek wynikających z: 

- zachodzących i prognozowanych przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych 
w otoczeniu miasta, z uwzględnieniem poziomu lokalnego, regionalnego, krajowego i 
międzynarodowego; 

- ustaleń zawartych w aktach prawnych oraz dokumentach planowania strategicznego, 
przyjętych na szczeblu Unii Europejskiej, narodowym i regionalnym, które determinują 
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podstawowe zasady i kierunki wsparcia przedsięwzięć rozwojowych, w tym także 
podejmowanych na szczeblu lokalnym; 

- szczegółowych zasad i kryteriów udzielania wsparcia, określonych w dokumentach 
programowania operacyjnego, przyjętych na szczeblu regionalnym i krajowym na lata 
2007-2013. 

 
Uwarunkowania związane z charakterystyką zachodzących w otoczeniu przemian społeczno-
gospodarczych i przestrzennych zostały przedstawione w rozdziałach 1 – 5 niniejszego dokumentu.  
Natomiast dla zasad realizacji Strategii istotne znaczenie ma fakt, że wynikające z nich wnioski i 
wyzwania w istotny sposób wpływają na kształt wspólnotowych, krajowych i regionalnych polityk 
rozwoju. 
Na szczeblu Unii Europejskiej, w obszarze Polityki Spójności, jako kluczowej dla realizacji celów 
rozwojowych miasta, zasadniczym wyznacznikiem wyzwań i narzędziem ukierunkowania wsparcia 
adresowanego na poziom krajowy i regionalny, a pośrednio również lokalny, są: 
- Zintegrowane Wytyczne na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia (2005-2008), Zalecenie Rady i 

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r.  
- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na 

lata 2007-2013, Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. 
 
Zintegrowane Wytyczne na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia 
Są one adresowane do państw członkowskich i w ograniczonym stopniu przekładają się na 
szczegółowe wymogi dotyczące przedsięwzięć rozwojowych na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak, 
odwołanie się do nich może być pomocne w celu uzasadnienia przedsięwzięcia, jako odpowiadającego 
na zidentyfikowane na szczeblu wspólnotowym problemy ekonomiczno-społeczne oraz wyzwania 
rozwojowe, a w związku z tym do priorytetowego potraktowania z punktu widzenia wspólnotowych (a 
tym samym: krajowych i regionalnych) instrumentów wsparcia. 
Zintegrowane Wytyczne obejmują grupę wytycznych w zakresie polityki gospodarczej oraz w 
zakresie polityki zatrudnienia.  
W grupie wytycznych w zakresie polityki gospodarczej zidentyfikować można 6 wytycznych 
makroekonomicznych oraz 10 wytycznych mikroekonomicznych 

 
Wytyczne makroekonomiczne Wytyczne mikroekonomiczne 
Zabezpieczanie stabilności gospodarczej Poszerzenie i pogłębienie rynku wewnętrznego 
Kontrolowanie zrównoważonego rozwoju Zapewnienie otwartości i konkurencyjności 

rynków 
Promowanie efektywnej alokacji zasobów Podnoszenie atrakcyjności rynku dla biznesu 
Promowanie większej spójności pomiędzy 
politykami makroekonomicznymi a 
strukturalnymi 

Promowanie pro-przedsiębiorczej kultury i 
tworzenie środowiska wspierającego małą i 
średnią przedsiębiorczość 

Zapewnienie uregulowań płac 
przyczyniających się do makroekonomicznej 
stabilizacji i wzrostu 

Poszerzenie i poprawa infrastruktury 
europejskiej i ukończenie uzgodnionych 
priorytetowych projektów transgranicznych 

Wzmacnianie dynamicznej i dobrze 
funkcjonującej Europejskiej Unii Walutowej 

Zwiększenie i poprawa inwestycji w sektorze 
badawczo-rozwojowym 

 Wzmocnienie innowacyjności i wdrożeń ICT 
 Zrównoważone użycie zasobów naturalnych i 

wzmocnienie synergii między ochroną 
środowiska naturalnego i wzrostem 

 Wnoszenie wkładu do silnej bazy przemysłowej 
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Lista wytycznych dla polityki zatrudnienia: 
 
Wdrożenie polityk zatrudnienia skierowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia, poprawianie 
jakości i wydajności pracy oraz wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej 
Promowanie podejścia do pracy opartego na cyklu życiowym 
Zapewnienie inkluzywnych rynków pracy dla poszukujących zatrudnienia i osób upośledzonych 
społecznie 
Poprawa dopasowania do potrzeb rynku pracy 
Promowanie elastyczności połączonej z bezpieczeństwem zatrudnienia oraz zmniejszanie  
segmentacji rynku pracy 
Zapewnienie przyjaznych zatrudnianiu uregulowań odnośnie płac i innych kosztów pracy 
Poszerzanie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki 
Przystosowanie systemów edukacji i szkoleń do nowych wymagań odnośnie kompetencji  

 
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w dziedzinie spójności  
Punktem wyjścia, determinującym treść tego dokumentu, jest konstatacja, że w ramach realizacji 
określonych w Traktacie celów3, w tym osiągnięcia rzeczywistej konwergencji gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, ograniczone zasoby finansowane w dyspozycji Polityki Spójności, powinny być 
skoncentrowane na wspieraniu trwałego i zrównoważonego wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, 
zgodnie z treścią odnowionej Strategii Lizbońskiej. Wyprowadzono stąd wniosek, że Unia Europejska 
jako całość musi odnowić podstawę swojej konkurencyjności, zwiększyć swój potencjał wzrostu i 
wydajność, wzmocnić spójność społeczną, koncentrując się przede wszystkim na wiedzy, 
innowacyjności i optymalnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Dotyczy to wszystkich państw i 
regionów UE. 
Zgodnie z generalną dyrektywą wynikającą z Wytycznych, aby powyższe cele mogły zostać 
zrealizowane, Unia musi zmobilizować wszystkie odpowiednie zasoby krajowe i wspólnotowe – w tym te 
należące do polityki spójności – w zakresie wszystkich trzech wymiarów (gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym), tak aby lepiej wykorzystać powstającą między nimi synergię w ogólnym kontekście 
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to pewne przesunięcie akcentów z prostego kompensacyjnego 
wyrównywania deficytów rozwojowych w kierunku wzmacniania czynników konkurencyjności w 
państwach i regionach. 
Nie zmienia to oczywiście faktu, że środki dystrybuowane w ramach Polityki Spójności wciąż 
koncentrować się będą w państwach i regionach słabiej rozwiniętych (tzw. państwach kohezyjnych i 
regionach konwergencyjnych). Niemniej jednak, wsparcie adresowane do tych obszarów powinno być 
tak skonstruowane, aby w możliwie największym stopniu wywierało efekt mnożnikowy w UE jako 
całości. Innymi słowy, Polityka Spójności, mobilizując istniejący we wszystkich regionach potencjał 
wzrostu, powinna wpływać jednocześnie na:  

a) bardziej zrównoważony pod względem geograficznym rozwój gospodarczy oraz  
b) podniesienie potencjału wzrostu Unii jako całości.  

Jeśli UE ma zrealizować cele strategii lizbońskiej, muszą się do tego przyczynić wszystkie regiony, w 
tym również te, które charakteryzują się niewykorzystanymi rezerwami w zakresie wzrostu wydajności 
i zatrudnienia. 
Szczegółową charakterystykę dla konstruowania lokalnych przedsięwzięć należy poprzedzić 
ustaleniami:  

Po pierwsze,  
z formalnego punktu widzenia są one adresowane bezpośrednio do państw członkowskich i 
organów na tych szczeblach administracji, którym powierzono odpowiedzialność w zakresie 

                                            
3 Artykuł 158 Traktatu stanowi, że w celu umocnienia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnota zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. 
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programowania jakiejś części wsparcia z udziałem środków Polityki Spójności. Konieczność 
wypełnienia Wytycznych, w zakresie uwzględnionym na etapie programowania wsparcia, będzie 
jednak w dalszej kolejności rozciągać się na etap wdrażania pomocy, poprzez dążenie do wyboru 
do współfinansowania takich regionalnych i lokalnych przedsięwzięć rozwojowych, które 
najpełniej odzwierciedlać będą wynikającą z Wytycznych hierarchię istotności problemów oraz 
adekwatności środków podejmowanych dla ich rozwiązywania.  
Po drugie,  
całościowo traktowana architektura zasad wsparcia ze środków Polityki Spójności opiera się na 
rozróżnieniu pomiędzy: 

a) stosunkowo szerokim zakresem interwencji funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności, zdefiniowanym w przepisach zawartych w rozporządzeniach prawa 
wspólnotowego, odnoszących się do każdego z tych instrumentów z osobna i 
pozwalających na współfinansowanie rozbudowanej i różnorodnej palety przedsięwzięć 
rozwojowych; 

b) ukierunkowaniem dostępnego wsparcia na ograniczoną liczbę przedsięwzięć 
priorytetowych z punktu widzenia Wytycznych dla Polityki Spójności, a tym samym 
odzwierciedlających priorytety Wspólnot, a jak również spełniających określone wymogi 
konstrukcyjne. 

 
Oczekuje się zatem, że właściwe organy w państwach członkowskich, na etapie programowania i 
wdrażania wsparcia, poruszając się w ramach szerokiego „menu”, określającego zakres interwencji 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, będą się jednak koncentrować na grupie zagadnień 
priorytetowych. Koncentracja ta osiągana będzie zarówno poprzez określanie proporcji środków 
dostępnych na poszczególne kategorie interwencji, jak również poprzez przeniesienie pewnych 
wymogów przedmiotowych i konstrukcyjnych, które powinny charakteryzować takie przedsięwzięcia, na 
poziom zasad i kryteriów wyboru konkretnych projektów.  
W konsekwencji, przenosząc powyższy problem na poziom regionalny i lokalny, organy odpowiedzialne 
za programowanie i wdrażanie wsparcia muszą zachować odpowiednią równowagę pomiędzy 
promowaniem przedsięwzięć odzwierciedlających przede wszystkim strukturę regionalnych i lokalnych 
potrzeb oraz oczekiwań potencjalnych beneficjentów wsparcia, a priorytetami i wymaganiami 
wynikającymi z Wytycznych.  
     
Strategiczne wytyczne Wspólnoty stanowią podstawę opracowania strategii krajowych lub 
krajowych strategicznych ram odniesienia oraz, w kolejnym etapie, poszczególnych programów 
operacyjnych (krajowych lub operacyjnych). Opierają się one m.in. na następujących celach i 
zasadach, które silnie wpływają na kształt wspomnianych instrumentów strategicznych i operacyjnych 
szczebla krajowego i regionalnego: 

• Polityka Spójności jest na poziomie Wspólnoty głównym narzędziem realizacji 
odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 
określonej w zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 

•  podstawą nowych ram Polityki Spójności na lata 2007-2013 jest zarówno skupienie 
środków finansowych na najmniej rozwiniętych obszarach, jak i silna koncentracja 
tematyczna w ramach nowych programów na odnowionej agendzie na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia; 

• instrumentami finansowymi, jakimi dysponuje polityka spójności, są fundusze strukturalne 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) oraz 
Fundusz Spójności, umożliwiające jej realizację poprzez współfinansowanie wydatków o 
różnym charakterze (infrastruktura, inwestycje produkcyjne, rozwój zasobów ludzkich 
itd.); 
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• wytyczne dotyczą jedynie tej części krajowych i regionalnych inwestycji, które 
współfinansowane są przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności;  

• w nowych ramach polityki spójności na lata 2007-2013 również wymiar terytorialny 
jest postrzegany jako element przekrojowy, co wymaga zwrócenia szczególnej 
uwagi na skutki programów w zakresie promowania zrównoważonego i trwałego 
rozwoju oraz wykorzystywania szans w miastach, obszarach wiejskich i obszarach, 
w których występują naturalne utrudnienia. 

W szczególności ostatnia z wyszczególnionych zasad, powinna być brana pod uwagę jako 
kluczowa przy uzasadnianiu możliwie największej części przedsięwzięć rozwojowych Miasta 
Tczewa, które ze względu na swoje „przejściowe” położenie, stanowi swoisty zwornik pomiędzy 
regionalną metropolią a obszarami wiejskimi w swoim najbliższym otoczeniu.  
 
W kontekście powyższych celów i zasad oraz odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia, z Wytycznych wynika, że programy i projekty współfinansowane w ramach Polityki 
Spójności powinny dążyć do skoncentrowania zasobów na trzech priorytetowych działaniach, 
które składają się na sektorowy wymiar Wytycznych: 

1) Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestycji i pracy, w tym: 
• rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej;  
• wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem;  
• podjęcie kwestii intensywnego wykorzystania tradycyjnych źródeł energii, w kierunku 

ograniczenia uzależnienia od tych źródeł poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

2) Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego, w tym: 
• zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT; 
• ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości; 
• promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich;  
• poprawa dostępu do finansowania. 
3) Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy, w tym: 
• przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób, 

modernizacja systemów ubezpieczenia społecznego; 
• zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności 

rynku pracy;  
• zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji; 
• poprawa zdolności administracyjnych; 
• wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników.  

 
Wymiar sektorowy uzupełniony został przez zdefiniowane w Wytycznych, terytorialne priorytety 
Polityki Spójności. Ustanowiono trzy takie priorytety: 

1) Wkład miast w rozwój ekonomiczny i tworzenie miejsc pracy. 
2) Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, rybołówstwa oraz 

obszarów o niekorzystnym położeniu ze względu na warunki przyrodnicze. 
3) Współpraca transgraniczna (przygraniczna), transnarodowa i międzyregionalna.  
 

Terytorialne priorytety Wytycznych mają szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia 
uwarunkowań charakteryzujących lokalizację oraz realizowane i potencjalne funkcje Tczewa, 
wyróżniającego się jako miasto zwornikowe i obszar przejściowy pomiędzy regionalnym 
centrum metropolitalnym a obszarami wiejskimi w swoim bezpośrednim otoczeniu, a przy tym 
położone przygranicznie, jak również na osi transeuropejskiego korytarza transportowego. W 
związku z tym będą one stanowić punkt odniesienia oraz uzasadnienie dla większości przedsięwzięć 
rozwojowych miasta. Ponadto, powinny one być brane pod uwagę podczas przedmiotowego i 
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organizacyjnego konstruowania tych przedsięwzięć. Jako takie, terytorialne priorytety Wytycznych 
wymagają pogłębionej charakterystyki.  
 
1. Wkład miast w 
rozwój 
ekonomiczny i 
tworzenie miejsc 
pracy. 

Wymiar miejski Polityki Spójności powinien koncentrować się na działaniach:  
(I) Wspieranie konkurencyjności miast jako sił napędowych rozwoju regionalnego.  
Działania te powinny polegać m.in. na tworzeniu klastrów, promowaniu przedsiębiorczości, 
innowacji oraz rozwoju usług, w tym usług w dziedzinie kultury, edukacji i ochrony zdrowia, 
mających istotne znaczenie dla pozyskiwania i utrzymania wysoko wykwalifikowanych 
zasobów ludzkich, w istotny sposób stanowiących o konkurencyjności ośrodków miejskich. 
Wynikają z tego dla beneficjentów co najmniej dwa istotne wnioski: 
 - po pierwsze, rola władz miejskich powinna być w dużej mierze rolą „synergetyka”, 
biorącego odpowiedzialność za podejmowanie działań wychodzących poza standardową 
administrację. Jest to trudne z politycznego punktu widzenia (wobec ograniczonych zasobów 
finansowych i organizacyjnych, z reguły koncentrowanych na zapewnieniu dostępności 
podstawowych usług publicznych), jednak, pośrednie oddziaływanie na lokalną 
przedsiębiorczość, poprzez kreowanie warunków do jej ilościowego i jakościowego rozwoju, 
konsolidacji organizacyjnej, koncentracji przestrzennej, poprawy potencjału innowacyjnego 
oraz poszerzania i różnicowania oferty produktowej i usługowej, traktowane jest jako 
pierwszoplanowe zadanie na rzecz efektywnego rozwoju lokalnego; 
- po drugie, ubiegając się o wsparcie ze środków Polityki Spójności na dofinansowanie 
zadań, w których władze miejskie występują w roli inwestora i bezpośredniego usługodawcy, 
należy koncentrować się na takich usługach (i obiektach służących do ich dostarczania) i tak 
profilowanych, że dają one możliwość uzasadnienia wsparcia poprzez wskazanie na 
rezultaty przedsięwzięcia mierzone w aspekcie lokalnej konkurencyjności ekonomicznej. 
Mierniki te mogą być zorientowane wewnętrznie (np. utrzymanie wysoko kwalifikowanych 
zasobów ludzkich) lub zewnętrznie (pozyskiwanie takich zasobów). Kontekst lokalnej 
konkurencyjności ekonomicznej (w tym wykazywany pośrednio, poprzez wpływ na 
atrakcyjność osiedleńczą) powinien być obecny przy uzasadnieniu wszelkich przedsięwzięć, 
w tym także odnoszących się do usług w obszarze edukacji, kultury lub ochrony zdrowia. 
(II) Zwiększanie wewnętrznej spójności obszarów miejskich, przede wszystkim 
poprzez odnowę środowiska fizycznego, rewitalizację terenów poprzemysłowych, 
ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i historycznego.  
Działania te mogą i powinny przynosić uboczne korzyści w postaci rozwoju turystyki oraz  
oddziaływać na podniesienie atrakcyjności osiedleńczej miast, która przekłada się na 
efektywność pozyskiwania i utrzymania wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich. 
Dodatkowo oczekuje się koncentracji wyżej wymienionych przedsięwzięć w odniesieniu do 
dzielnic znajdujących się w kryzysie, ponieważ przynoszą one korzyści nie tylko tym 
dzielnicom, ale ponadto zmniejszają presję w kierunku ucieczki osadnictwa na przedmieścia 
i niekontrolowanego ich rozrostu. Z kolei wszystkie działania w zakresie poprawy planowania 
i utrzymania przestrzeni miejskich powinny uwzględniać cel polegający na zmniejszeniu 
przestępczości, co w postaci sprzężenia zwrotnego powinno dodatkowo prowadzić do 
poprawy atrakcyjności miejskich przestrzeni publicznych. Inny aspekt, którego uwzględnienia 
oczekuje się w związku z planowaniem zagospodarowania przestrzeni miejskich, dotyczy 
zaprogramowania działań korzystnie wpływających na stan środowiska naturalnego. Jest on 
o tyle oczywisty, że wynika z przenikającej całą architekturę Polityki Spójności zasady 
zrównoważonego rozwoju, która – obok zasady równości szans i niedyskryminacji – stanowi 
jedną z jej zasad horyzontalnych. Wytyczne wyraźnie wskazują na ścisły związek miejskich 
aspektów gospodarczych i społecznych z ochroną środowiska. Wynikające stąd wnioski dla 
potencjalnych beneficjentów wsparcia są następujące:  
- po pierwsze, niezależnie od tego, czy wieloletnie i kompleksowe plany zagospodarowania i 
rozwoju przestrzeni miejskiej są, czy też nie są formalnie wymagane przez organy 
programujące i wdrażające wsparcie, ich brak lub nieaktualność stanowi istotne utrudnienie 
dla uzasadnienia przestrzennych priorytetów rozwoju miasta. Nie pozwala na 
przekonywujące i oparte na obiektywnych wskaźnikach uzasadnienie wyboru obszarów 
(dzielnic), w których koncentrować się mają działania poprawiające wewnętrzną spójność 
miasta. Planowy i obiektywnie uzasadniony wybór obszarów interwencji w strukturze 
przestrzennej miasta, będzie stanowić jeden z najistotniejszych punktów odniesienia w 
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procesie wyboru projektów do współfinansowania i porównawczej oceny propozycji 
zgłaszanych przez miasta konkurujące między sobą o ograniczone zasoby alokowane w 
ramach Polityki Spójności. Należy się spodziewać, że największe szanse w tym kontekście 
będą miały przedsięwzięcia dotyczące takich wybranych obszarów w przestrzeni miejskiej, 
które w obiektywnie uzasadniony sposób charakteryzuje jednocześnie: obecna degradacja 
oraz potencjalna atrakcyjność.  
- po drugie, w obszarze rozwoju miejskiego nie będzie w zasadzie miejsca na wsparcie 
przedsięwzięć ograniczających się do prostego podnoszenia poziomu estetyki przestrzeni 
miejskiej. W szczególności należy uwolnić się od często spotykanej tendencji do 
utożsamiania projektów rewitalizacyjnych z inwestowaniem wyłącznie w estetykę przestrzeni 
miejskiej oraz zlokalizowanej w niej obiektów, często nawet bez nadawania im nowych 
funkcji społecznych lub gospodarczych. 
(III) Umożliwianie rozwoju sieci miejskiej na poziomie krajowym i wspólnotowym, 
obejmującej połączenia pomiędzy najsilniejszymi gospodarczo miastami a innymi 
obszarami miejskimi, w tym małymi i średnimi miastami.  
Zagadnienie dotyczy działań zmierzających do zrównoważonego, policentrycznego rozwoju 
zurbanizowanych struktur osiedleńczych. W działaniach tego rodzaju chodzi zarówno o 
określanie i wzmacnianie biegunów wzrostu (co stanowi raczej dyrektywę dla kształtowania 
polityk szczebla narodowego – w przypadku krajowych biegunów wzrostu, lub regionalnego 
– przypadku biegunów o znaczeniu regionalnym), jak i o tworzenie sieci łączących je w 
znaczeniu fizycznym (m.in. infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna), i „miękkim” 
(promocja współpracy, itp.). W centrum uwagi priorytetowych przedsięwzięć powinny się 
znaleźć relacje pomiędzy obszarami miejskimi (w tym biegunami wzrostu w skali krajowej lub 
regionalnej) a wiejskimi. Z punktu widzenia uwarunkowań rozwoju Tczewa, czyli miasta 
średniej wielkości, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie regionalnego ośrodka 
metropolitalnego i stanowiącego potencjalnie ponadlokalny ośrodek wzrostu oddziałujący na 
obszary wiejskie w swoim otoczeniu, wnioski wynikające z charakteryzowanego priorytetu są 
następujące: (1) Nawet w przypadku przedsięwzięć o charakterze partykularnym, nie 
wykraczających przedmiotowo i przestrzennie poza granice administracyjne miasta, 
konieczne jest identyfikowanie i podkreślanie wszelkich rzeczywistych powiązań i 
wzajemnych oddziaływań w stosunku do przedsięwzięć realizowanych w odniesieniu do 
ośrodka metropolitalnego lub na obszarach wiejskich w bezpośrednim otoczeniu. W sytuacji, 
kiedy zidentyfikowanie konkretnych przedsięwzięć komplementarnych nie jest możliwe, 
skupić należy się na poszukiwaniu i uzasadnianiu faktycznych i obiektywnych powiązań 
pomiędzy rezultatami miejskiego przedsięwzięcia rozwojowego a oddziaływaniem na 
sytuację społeczno-gospodarczą w rdzeniowym obszarze metropolitalnym lub na obszarach 
wiejskich w otoczeniu. Priorytetowo powinny być traktowane miejskie przedsięwzięcia 
rozwojowe, wykazujące powiązania w obu tych kierunkach. Nie tylko odzwierciedlają one 
ustaloną w Wytycznych hierarchię problemów przestrzennych i adekwatnych metod ich 
rozwiązywania, ale w najbardziej naturalny sposób odpowiadają też specyficznej „misji” 
rozwojowej Tczewa, jako obszaru zwornikowego. (2) Tczew wydaje się być szczególnie 
predestynowany do udziału w przedsięwzięciach partnerskich. W tym przypadku chodzi 
przede wszystkim o partnerstwo obejmujące władze publiczne, reprezentujące obszary o 
różnym charakterze (wiejskie, miejskie, metropolitalne). Ustanowienie partnerstwa tego 
rodzaju oraz skonstruowanie partnerskich przedsięwzięć stanowi dodatkowe wyzwanie. 
Organy odpowiedzialne za programowanie i wdrażanie wsparcia są odpowiedzialne za 
promowanie takich partnerskich przedsięwzięć, szczególnie w takich dziedzinach 
tematycznych, jak np. różne kategorie infrastruktury liniowej, systemy transportu zbiorowego, 
instrumenty wspierania przedsiębiorczości, turystyka czy polityka rynku pracy. W stosunku 
do obszarów wiejskich w swoim otoczeniu, władze miasta Tczewa powinny wykazywać 
inicjatywę i postawę lokalnego lidera w kreowaniu przedsięwzięć partnerskich. Z kolei w 
stosunku do przedsięwzięć podejmowanych z inicjatywy podmiotów odpowiedzialnych za 
rozwój obszaru metropolitalnego, władze miasta Tczewa mogą występować wzmocnione o 
argumenty bezpośrednio wynikające z priorytetów ustanowionych w Wytycznych dla Polityki 
Spójności.  
W odniesieniu do wszystkich działań mieszczących się w priorytecie dotyczącym wkładu 
miast w rozwój ekonomiczny i tworzenie miejsc pracy, Wytyczne wskazują również dwie 
preferowane przekrojowe zasady realizacyjne dla miejskich przedsięwzięć rozwojowych, 
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których zastosowanie powinno sprzyjać odpowiedniemu uwzględnieniu ich 
wieloaspektowości i poprawić efektywność ich rezultatów.  
- po pierwsze, chodzi tu o zasadę wielosektorowego partnerstwa, polegającą na planowaniu 
i realizacji przedsięwzięć przy udziale odpowiednich partnerów społecznych i 
gospodarczych, identyfikowanych zależnie od profilu przedsięwzięcia.  
- po drugie, kładzie się nacisk na korzyści wynikające z opracowania całościowego (średnio- 
i długoterminowego) planu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, uznając, że plan 
taki pozwala na zapewnienie spójności planowanych inwestycji oraz ich wysoką jakość pod 
względem ochrony środowiska. 

2. Wspieranie 
zróżnicowania 
gospodarczego 
obszarów 
wiejskich, 
rybołówstwa oraz 
obszarów o 
niekorzystnym 
położeniu ze 
względu na 
warunki 
przyrodnicze. 

 

Działania podejmowane w tym obszarze powinny dotyczyć zagadnień, jak poniżej:  
- Zapewnienie minimalnego poziomu usług o charakterze gospodarczym w celu 
przyciągnięcia firm i wykwalifikowanych pracowników oraz 
- Ograniczenie odpływu ludności.  
Sugeruje się priorytetowy charakter przedsięwzięć na rzecz przyłączania obszarów wiejskich 
do głównych krajowych i europejskich sieci infrastrukturalnych. Kolejne priorytetowe 
przedsięwzięcia to rozwijanie endogenicznego potencjału gospodarczego obszarów 
wiejskich, np. poprzez promocję wprowadzania produktów lokalnych do obrotu na rynkach 
krajowych i globalnych oraz wspieranie innowacyjności produktowej i procesowej w ramach 
istniejących form działalności gospodarczej. Wyzwaniem jest poprawa dostępności i jakości 
usług dla ludności, w tym usług służących zapewnieniu wysokiego poziomu zdrowia 
pracowników. Z tego punktu widzenia, podejście do realizacji kluczowych dla miasta Tczewa 
przedsięwzięć rozwojowych, powinno – wszędzie tam, gdzie to możliwe – brać pod uwagę 
możliwość konstruowania projektów partnerskich, wspólnie z podmiotami odpowiedzialnymi 
za rozwój obszarów wiejskich w otoczeniu. Predestynowane są do tego szczególnie projekty, 
których przedmiot dotyczy rozbudowy infrastruktury transportowej lub systemów transportu 
zbiorowego, a także lokalnej polityki wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności czy też 
informatyzacji usług dla ludności i przedsiębiorców. Również tam, gdzie być może nie będzie 
uzasadnienia dla łączenia przedsięwzięć w jednym, partnerskim projekcie (jak np. przypadku 
ochrony zdrowia), należy eksponować wszystkie te aspekty podejmowanych przedsięwzięć, 
które uzasadniają ich komplementarność wobec inicjatyw rozwojowych na obszarach 
wiejskich, lub co najmniej faktyczne oddziaływanie na te obszary (np. poprzez poprawę 
dostępności określonych usług również dla ludności wiejskiej).  
- Inwestycje w bieguny rozwoju oraz rozwijanie klastrów gospodarczych.  
Kolejnym priorytetowym narzędziem stymulowania rozwoju obszarów wiejskich powinny być 
inwestycje w bieguny rozwoju na obszarach wiejskich, które, jak się podkreśla, z reguły 
zlokalizowane są w małych i średnich miastach oraz rozwijanie klastrów gospodarczych, 
których podstawą są zasoby lokalne połączone z wykorzystaniem nowych technologii 
informacyjnych. W obu przypadkach promuje się takie podejście do przedsięwzięć 
rozwojowych, które przekracza granice administracyjne jednostek terytorialnych i oparte jest 
na wykorzystaniu funkcjonalnych powiązań pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami.  
- Rozwój sektora turystycznego.  
Obszary wiejskie są często silnie uzależnione od turystyki, lub postrzegają ją jako ważny 
sposób na dywersyfikację źródeł dochodów miejscowej ludności. Po pierwsze, z priorytetów 
określonych w Wytycznych, przenoszonych następnie na poziom operacyjnych zasad 
udzielania wsparcia, wynika, że kurczą się możliwości współfinansowania przedsięwzięć w 
obszarze rozwoju turystyki, które nie miałyby charakteru sieciowego (nieco większe 
możliwości pod tym względem wiążą się ze środkami Wspólnej Polityki Rolnej). Sieciowość 
jest rozwiązaniem wymuszanym niejako poprzez nacisk na podejście zorientowane na 
„produkt turystyczny”, czyli kompleksową usługę turystyczną o wysokiej jakości. Sieciowość, 
na etapie planowania i wdrażania przedsięwzięć, z reguły wymusza z kolei ich partnerski 
charakter. Po drugie, projekty w obszarze turystyki powinny mieć charakter zintegrowany, tj. 
uwzględniający w zrównoważonym stopniu zarówno dążenie do przyciągnięcia i 
zadowolenia klientów usług turystycznych, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów 
naturalnych i kulturowych, jak i zachowania takich zasobów, z uwzględnieniem ochrony 
siedlisk i inwestycji w różnorodność biologiczną. Takie podejście premiuje przede wszystkim 
projekty zorientowane m.in. na turystykę kwalifikowaną, która w przeciwieństwie do 
masowej, może być mniej dotkliwa dla stanu zasobów, przynosząc przy tym porównywalne 



 

projekt zmiany strategii,  
wersja 8-03.06.2008 

36 

dochody. W przypadku projektów turystycznych, realizacja kluczowych dla miasta Tczewa 
przedsięwzięć rozwojowych, powinna wykorzystywać wszelkie możliwości sieciowania 
działań w oparciu o partnerstwo z otaczającymi gminami wiejskimi. W naturalny sposób 
dotyczy to przede wszystkim kreowania kompleksowych produktów w obszarze turystyki 
wodnej (zlewnia Wisły). Istotnym elementem takich przedsięwzięć powinny być aspekty 
środowiskowe i związane z turystycznym uaktywnieniem elementów dziedzictwa 
kulturowego oraz nacisk na różne formy turystyki kwalifikowanej, jak również zdolności w 
zakresie regulowania natężenia ruchu turystycznego, w sposób dostosowany do wydolności 
zasobów naturalnych i kulturowych.  

3. Współpraca 
transgraniczna 
(przygraniczna), 
transnarodowa i 

międzyregionalna.  

Współpraca międzynarodowa na szczeblu lokalnym i regionalnym jest uznawana za istotny 
komponent dążenia do europejskiej spójności, przy koncentracji na głównych wyzwaniach 
europejskich. Wytyczne wskazują, że takimi wyzwaniami są: przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego, transport, gospodarka wodna oraz ochrona środowiska. Te dziedziny w 
największym stopniu uzasadniają zastosowanie skoncentrowanego i zintegrowanego 
podejścia ponad granicami państw. Wsparcie uruchamiane w ramach europejskiej 
współpracy terytorialnej może być dodatkowym źródłem współfinansowania kluczowych dla 
miasta przedsięwzięć rozwojowych, pod warunkiem powiązania celów lokalnych i priorytetów 
Wspólnoty. W przypadku poszczególnych form współpracy międzynarodowej, priorytety te 
określono następująco:  
- Dla współpracy transgranicznej: poprawa efektywności istniejącej infrastruktury 
transportowej i komunikacyjnej oraz rozwój nowych połączeń, wspieranie transgranicznego 
transferu wiedzy, rozwój transgranicznej aktywności gospodarczej, wspólne wykorzystanie 
potencjału edukacyjnego oraz wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom.  
- Dla współpracy transnarodowej: inwestycje w zrównoważony transport (a więc przede 
wszystkim alternatywny wobec drogowego), europejskie korytarze transportowe, 
zapobieganie zagrożeniom naturalnym, gospodarka wodna na poziomie dorzeczy, 
zintegrowana współpraca morska, wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, 
tworzenie sieci badań i innowacji. 
- Dla współpracy międzyregionalnej: realizacja działań Strategii Lizbońskiej, wymiana 
dobrych praktyk z zakresu rozwoju obszarów miejskich, modernizacji sektora usług 
publicznych.  
Poza wpisaniem przedsięwzięcia w układ priorytetów tematycznych, jego skuteczna 
realizacja poprzez współpracę międzynarodową wymaga spełnienia określonych warunków 
organizacyjnych, w tym międzynarodowego partnerstwa. 
W przypadku współpracy międzyregionalnej problem uzasadniania inwestycji 
infrastrukturalnych nie występuje, ponieważ – co do zasady – nie są one kwalifikowane w 
projektach o takim charakterze.  
Przygotowanie przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym wymaga określonych 
nakładów finansowych oraz angażującego zasoby administracyjne wysiłku organizacyjnego. 
Z punktu widzenia wdrażania kluczowych dla miasta Tczewa przedsięwzięć rozwojowych, 
istotne jest, aby zaangażowanie takie było elementem całościowej strategii rozwoju i 
traktowane jako: 
a) etap lub narzędzie wstępne służące przygotowaniu ważnych dla miasta projektów 

infrastrukturalnych (poprzez zdobywanie know-how, pozyskiwanie środków na 
przygotowanie dokumentacji);  

b) samoistna forma realizacji lokalnych priorytetów rozwojowych (np. stymulowanie 
uczestnictwa lokalnego sektora gospodarczego w międzynarodowych sieciach 
kooperacyjnych, upowszechniania innowacji, rozwoju klastrów);  

c) alternatywne, wobec programów krajowych, źródło pozyskiwania środków dla tych 
przedsięwzięć, które najlepiej są w stanie udowodnić swoje transgraniczne 
oddziaływanie lub transgraniczny charakter (np. niektóre projekty turystyczne lub w 
zakresie ochrony środowiska); 

d) pośredni sposób na umacnianie i stabilizację uczestnictwa Tczewa w partnerstwach o 
charakterze krajowym (ze względu na specyficzną pozycję miasta, priorytetowo 
powinny być traktowane z jednej strony - lokalne partnerstwa z udziałem obszarów 
wiejskich z jego otoczenia, z drugiej zaś - udział w partnerstwach związanych z 
rozwojem regionalnego obszaru metropolitalnego). 
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9. Zgodność założeń Strategii ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 
Kierunki rozwoju miasta Tczewa są zgodne z uwarunkowaniami regionalnymi i założeniami zawartymi w 
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego  
Poniżej zestawienie domen rozwoju miasta z priorytetami i działaniami strategii regionalnej. 
 
Strategia Rozwoju Miasta Tczewa Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 
I. WZROST ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ 
I.1. Wzmocnienie konkurencyjności miasta 

I. Konkurencyjność  
1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji 
3. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne 
zasoby regionalne 
4. Efektywna sfera publiczna 
II. Spójność 
1. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej 

II. REWITALIZACJA STAREGO MIASTA I 
OBSZARU NADWIŚLAŃSKIEGO – POWRÓT 
TCZEWA NAD WISŁĘ 
II.1. Zagospodarowana przestrzeń publiczna oparta o 
osie rozwoju: 
komercyjno – gospodarczą 
kulturalno – oświatową 
turystyczno – rekreacyjną 
społeczną 
II.2. Poprawa stanu  technicznego  substancji 
mieszkaniowej w obszarze  Starego Miasta 
II.3. Zachowanie walorów historycznych i 
krajobrazowych Starego Miasta 

I. Konkurencyjność  
3. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne 
zasoby regionalne 
4. Efektywna sfera publiczna 
II. Spójność 
4. Kształtowanie procesów społecznych i 
przestrzennych dla poprawy jakości życia 
5. Wzmacnianie subregionalnych ośrodków 
rozwojowych 
III. Dostępność 
4. Zachowanie i poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego 

III. WYSOKA JAKOŚĆ MIESZKALNICTWA i USŁUG 
MIASTA  
III.1. Zapewnienie mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa publicznego 
III.2. Podnoszenie atrakcyjności  mieszkaniowej i 
usługowej Tczewa 

II. Spójność 
4. Kształtowanie procesów społecznych i 
przestrzennych dla poprawy jakości życia 
5. Wzmacnianie subregionalnych ośrodków 
rozwojowych 
III. Dostępność 
1. Efektywny i bezpieczny system transportowy  
2. Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury 
technicznej i teleinformatycznej  
3. Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, 
zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych 
4. Zachowanie i poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego  

IV. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KULTUROWEGO 
I SPOŁECZNEGO 
IV.1. Wspieranie inicjatyw lokalnych oraz organizacji 
pozarządowych 
IV.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
historycznego miasta 

II. Spójność 
2. Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo 
3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
I. Konkurencyjność  
3. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne 
zasoby regionalne 

 
 
10. Monitorowanie i ocena realizacji Strategii 
Odpowiedzialność za realizację Strategii ponosi Prezydent Miasta. Czynności jej monitorowania i 
przeglądu wykonuje właściwa kompetencyjnie komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego. Należy dążyć 
do utrzymania stabilności dokumentu i nie podawaniu założeń częstym aktualizacjom. Niniejsza 
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aktualizacja uwzględnia zmiany programowe na poziomie krajowym i wspólnotowym na lata 2007-2013, 
co zostało przedstawione w podrozdziale 8.4. 
Przegląd winien odbywać się corocznie, poprzez gromadzenie danych na temat realizacji 
poszczególnych programów i zadań WPI i ankietowanie podmiotów i instytucji miejskich.  
Z przeglądu winien być sporządzony raport, przedstawiany Radzie jak poniżej.  
Ciałem konsultacyjnym Prezydenta Miasta w kwestiach dotyczących realizacji Strategii, winna być Rada 
Strategii Rozwoju Tczewa. Jego powołanie, określenie składu, zakresu zadań i trybu pracy nastąpi w 
ciągu 2 miesięcy od zatwierdzenia niniejszej wersji Strategii.  
 
Kluczową częścią raportu z corocznego przeglądu strategii jest ocena jej realizacji.  
Winna ona być przeprowadzona z uwzględnieniem przykładowych wskaźników: 
Domena I. WZROST ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ 
- liczba podmiotów gospodarczych 
- liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
- wzrost nakładów inwestycyjnych 
- struktura zatrudnienia 
Domena II. REWITALIZACJA STAREGO MIASTA I OBSZARU NADWIŚLAŃSKIEGO – POWRÓT 
TCZEWA NAD WISŁĘ 
- ilość odnowionych terenów/przestrzeni publicznych 
- ilość obszarów objętych zadaniami rewitalizacji 
- ilość imprez/wydarzeń organizowanych w obszarze staromiejskim 
- ilość inicjatyw społecznych w obszarze staromiejskim, w tym z udziałem osób o znaczącym ubóstwie i 
wykluczonych społecznie 
- ilość turystów odwiedzających Tczew, w tym Stare Miasto i obszar nadwiślański 
Domena III. WYSOKA JAKOŚĆ MIESZKALNICTWA i USŁUG MIASTA 
- ilość zmodernizowanych/wybudowanych dróg i ulic 
- wyniki w szkolnictwie 
- ilość imprez/wydarzeń sportowych 
- zasoby mieszkaniowe 
- ilość mieszkań oddanych do użytku 
- saldo migracji wewnętrznej 
- ilość podmiotów i instytucji wzmacniających ośrodek subregionalny  
 
Domena IV. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KULTUROWEGO I SPOŁECZNEGO 
- liczba organizacji pozarządowych  
- wartość zadań publicznych, wykonywanych przez organizacje pozarządowe 
- frekwencja w wyborach samorządowych i krajowych 
- ilość debat publicznych i ich frekwencja  
- ilość projektów dotyczących bezrobotnych i wykluczonych społecznie 
- udział miasta w regionalnych przedsięwzięciach promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i turystykę 
 
 
11. Przypisy: 
*) Materiał wykorzystany w rozdziale 1 i podrozdziale 8.4. niniejszej wersji Strategii Rozwoju Tczewa 
został sporządzony przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Potencjał 
obszarów Hinterland na rzecz rozwoju przestrzennego w aspekcie degradacji”, realizowanego w 
Programie Morza Bałtyckiego Interreg IIIB. 
 

       


