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Wstęp 
 

Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian społecznych i ekonomicznych                          

w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniających się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu 

przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. 

 

Celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie 

potencjału turystycznego obszarów poprzez wsparcie kompleksowych projektów, działań 

technicznych, takich jak remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz renowacja 

zabudowy, w tym szczególnie obiektów o znaczącej wartości architektonicznej i znaczeniu 

historycznym. 

Współczesne rozumienie pojęcia rewitalizacji wymaga kompleksowego ujęcia wielu 

różnorodnych dziedzin, składających się na funkcjonowanie organizmu miejskiego.  

Są to zagadnienia związane z ekonomią, sprawami społecznymi, ekologią, prawem, 

finansami oraz planowaniem przestrzennym.  

Inicjatywy rewitalizacyjne znajdują przełożenie na poprawę warunków życia w miastach  

i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności 

miast w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. 

 

Realizacja programów rewitalizacji ma umożliwić w zdegradowanych dzielnicach tworzenie 

warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 

działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających na celu zapobieganie marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu oraz programy naprawcze dla grup znajdujących się w takiej 

sytuacji. Cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania: 

- poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, 

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie 

pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 

- rewaloryzacja obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o dużych 

wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym, 

- dostosowanie współczesnej zabudowy do historycznego kontekstu przestrzennego, 

- działania rewitalizacyjne o charakterze społecznym. 

 

W praktyce rewitalizacja powinna stworzyć nowe szanse zarówno gospodarcze, społeczne, 

jak i możliwości o charakterze ogólnorozwojowym dla mieszkańców rewitalizowanego 

obszaru, prowadzić do uruchomienia nowych miejsc pracy, rozpowszechniania aktywnych 

zachowań społecznych wśród mieszkańców, zmniejszenia zagrożenia przestępczością, 

zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i konserwacji- szczególnie zabytkowych- 
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nieruchomości, kompleksowego zagospodarowania nieruchomości i ich otoczenia, a także 

likwidacji zagrożeń dla środowiska naturalnego. 

Cele rewitalizacji to ożywienie społeczno-gospodarcze i uporządkowanie ekologiczno- 

przestrzenne obszaru, natomiast działania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne 

mają służyć realizacji zakładanych celów. Rewitalizacja będąca odpowiedzią na stan 

kryzysowy obszaru, obejmująca zespół kompleksowych działań koordynowanych  

i zarządzanych przez sektor publiczny, musi być oparta o aktywną współpracę organów 

i instytucji samorządowych oraz podmiotów społecznych. 

 
 
Tryb pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Malborka 
 
Zarządzeniem nr 15/07 z dnia 27 lutego 2007 r. Burmistrz Miasta Malborka powołał Zespół 

ds. Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka. Powołano  

go na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Malborka V/25/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku 

w sprawie przystąpienia do opracowywania LPR dla Miasta Malborka. 

 
 
Niniejszy dokument powstał we współpracy Urzędu Miasta Malborka oraz Firmy Faber 

Consulting Sp. z o.o. W ramach pracy nad Programem przeprowadzono szereg spotkań 

zespołu ds. rewitalizacji oraz konsultacji społecznych z potencjalnymi beneficjentami 

(organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa). 

Prowadzono też szeroką kampanię medialną dotyczącą rewitalizacji, zarówno w lokalnych 

mediach, jak i na stronie internetowej miasta. W wyniku prowadzonej akcji informacyjnej 

potencjalni beneficjenci pomocy złożyli propozycje projektów, które zostały umieszczone  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

 

W trakcie prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Malborka zidentyfikowano następujące 

cele priorytetowe dla spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta: 

- poprawa stanu infrastruktury technicznej zapewniającej atrakcyjne warunki  

dla rozwoju turystyki oraz sektora MSP, 

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację i rozbudowę 

infrastruktury oraz rewitalizację cennych przyrodniczo miejsc, 

- renowacja budynków o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, 

znajdujących się na rewitalizowanym obszarze oraz ich adaptacja na cele 

gospodarcze, społeczne i kulturalne, 

- poprawa estetyki przestrzeni publicznych, 

- remont i budowa infrastruktury służącej rozwojowi działalności kulturalnej, 

edukacyjnej i rekreacyjnej, 

- porządkowanie „starej tkanki urbanistycznej” poprzez harmonijne zabudowywanie 

pustych przestrzeni i realizację wewnątrzkwartałowych terenów zieleni rekreacyjnej, 
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- budowanie dialogu między społecznością lokalną a władzą samorządową. 

 

 

Niniejszy dokument nawiązuje do dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju 

przestrzenno- społeczno- gospodarczego miasta i regionu: 

 

1. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 

2. Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do roku 2013 

3. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 

4. Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003-2006                  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 

5. Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2013 

6. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Malborka 

7. Strategii Rozwoju Miasta Malborka 

8. Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Miasta Malborka. 

9. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

10. Programu Rozwoju Lokalnego 

 

Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części: ogólnej charakterystyki miasta, 

przyjętych założeń dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych oraz charakterystyki 

planowanych zadań wraz z opisem systemu wdrażania działań na obszarze objętym planem 

i systemu monitorowania postępu prac nad poszczególnymi projektami. 

 

 

1. Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście Malborku 
 
1.1. Ogólna charakterystyka miasta 

 
 

Miasto Malbork położone jest w północnej części Polski, we wschodniej części województwa 

pomorskiego, nad malowniczą rzeką Nogat. Od siedziby województwa, miasta Gdańska 

dzieli je 60 km. W mieście o powierzchni ok. 17 km² zamieszkuje ponad 38 tysięcy 

mieszkańców. 

Do 1999 roku miasto znajdowało się w granicach województwa elbląskiego. Skutkiem 

reformy administracyjnej jest przynależność Malborka do województwa pomorskiego. 

Malbork jest siedzibą władz powiatu malborskiego, zajmującego obszar 494 km².  

Zarówno w kraju, jak i w Europie Malbork jest znany z szeregu zabytkowych obiektów 

sięgających czasu średniowiecza. Głównym celem wizyt turystów jest Krzyżacki 

Średniowieczny Zespół Zamkowy wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego. 

Zamek  posiada również tytuł Pomnika Historii Prezydenta RP, nadany Rozporządzeniem 
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Prezydenta RP z dnia 08.09.1994, natomiast w grudniu 1997 r. wpisany został na listę 

Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

W granicach miasta zlokalizowany jest obszar chronionego krajobrazu rzeki Nogat.  

Na północ od Malborka rozciągają się żyzne tereny Żuław Wiślanych. 

Miasto posiada korzystne usytuowanie komunikacyjne. Przez Malbork przebiegają linie 

kolejowe prowadzące do Gdańska, Warszawy, Elbląga i Torunia. Wśród sieci drogowej 

największe znaczenie ma połączenie z Tczewem, Elblągiem (droga krajowa nr 22), Nowym 

Dworem Gdańskim i Kwidzynem (droga krajowa nr 55). Droga nr 22 stanowi również 

połączenie między Berlinem i Kaliningradem. Na terenie Malborka działa komunikacja 

miejska. 

Dokument strategiczny „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Malborka” tak określa podstawowe funkcje miasta: 

Ø Ośrodek turystyczny o randze międzynarodowej 

Ø Węzeł komunikacyjny o randze krajowej i regionalnej 

Ø Ośrodek przemysłu przetwórczego 

Ø Ośrodek obsługi ludności o znaczeniu ponadgminnym. 

 

Charakterystyka miasta skupiać się będzie na obszarach tematycznych, będących 

przedmiotem działań rewitalizacyjnych. Pozostałe informacje ogólne na temat miasta zostały 

szeroko opisane w dokumentach strategicznych i planistycznych, takich jak Strategia 

Rozwoju Malborka, Plan Rozwoju Lokalnego czy Program Rozwoju Produktu Turystycznego. 

 
 

1.2  Zagospodarowanie przestrzenne gminy 
 
Do zadań własnych gminy należy planowanie rozwoju przestrzennego. Podstawą prawną 

tych działań jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003. 

Z mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dniem 1 stycznia 2004 

roku w całym kraju przestały obowiązywać plany zagospodarowania przestrzennego 

opracowane i uchwalone przed 1 stycznia 1995 r., czyli przed reformą systemu gospodarki 

przestrzennej. 

 
Obecnie procesy inwestycyjne wymagające uzyskania pozwolenia na budowę mogą być 

prowadzone na podstawie: 

 
Ø Ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
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Ø Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów, dla których 

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

Ø Decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych zamierzeń inwestycyjnych  

w obszarach, w których nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Na terenach, na których nie występuje rygor sporządzenia miejscowego planu, decyzja  

o warunkach zabudowy, dla inwestycji nie zaliczanych do celów publicznych może  

być wydania jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków określonych 

w  Artykule 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca                 

2007 roku (Dz. U. Z 2003 r., Nr 80, poz. 717): 

Ø co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej,  

jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej 

zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy 

architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 

wykorzystania terenu; 

Ø teren ma dostęp do drogi publicznej;  

Ø  istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5,  

jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 

Ø  teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną  

przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 

ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27.III. 2003 r.; 

Ø decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

 

Wyjątkiem są inwestycje produkcyjne lokalizowane na terenach, które były przeznaczone  

na ten cel w planach zagospodarowania, które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2004 r. W tym 

wypadku do wydania decyzji wymagane jest tylko spełnienie warunków zapewnienia dostępu 

do drogi publicznej i wystarczającego uzbrojenia terenu 

 
Obecnie na terenie miasta Malborka obowiązują następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Malborka przyjęty 
Uchwałą Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 r. 
 
Plan obejmuje część dzielnicy Śródmieście o powierzchni 100,22 ha, ograniczony: 

- od północy - od przecięcia osi torowiska z granicą administracyjną gminy miasta Malbork w 

kierunku wschodnim do ulicy Portowej , ulicą Portową do torowiska PKP i dalej torowiskiem 

PKP, 
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- od wschodu - terenami spedycji PKP, 

- od południa - ulicą Żelazną, Aleją Rodła, ulicami Mickiewicza, Żeromskiego poprzez ulicę 

Armii Krajowej do rzeki Nogat, 

- od zachodu - rzeką Nogat. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka został 

opracowany dla obszaru o wielkości 100,22ha obejmującego tereny Zamku, Starego Miasta, 

tereny usługowo-mieszkaniowe pomiędzy Aleją Rodła a trasą PKP (z ciągiem ulicy 

Kościuszki), tereny dworcowe pomiędzy ulicą Żelazną i terenami PKP, tereny administracji 

wraz z usługami wzdłuż ulicy Żeromskiego oraz tereny zielonych skarp wzdłuż rzeki Nogat  

z nadrzeczną promenadą. W granicach opracowania dominuje własność terenu Skarbu 

Państwa pozostająca w użytkowaniu, w zarządzie lub użytkowaniu wieczystym (51,8%), 

znikomy procent stanowi własność prywatna (1,1%). Pozostałe, będące własnością gminy 

(47,1%) stanowią równocześnie największy obszar potencjalnych inwestycji. 

 
Centrum Malborka to obszar o wybitnych wartościach kulturowych z zamkiem 

krzyżackim, największą ceglaną warownią na świecie, którego początki sięgają XIII w. Obiekt 

ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO (decyzja z dnia 

06.12.1997r.) i jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską . Bezpośrednie otoczenie Zamku - 

zespół zabudowy Starego Miasta, po zniszczeniach wojennych ukształtowany został  

w latach 60-tych XX w. według zasad innych niż historyczne miasto tj. z pominięciem 

historycznych podziałów własnościowych i historycznej mieszkaniowo-usługowej funkcji 

budynków. Mimo, iż układ tej zabudowy nawiązuje do zasady utrzymania prymatu zespołu 

zamkowego nad miastem i honoruje średniowieczny układ ulic to jednak przez swą 

powtarzalność i ubogi detal architektoniczny nie przystaje do tego miejsca. Budynki, które 

ocalały w pożodze wojennej, charakteryzują się interesującą formą i detalem i nadają swoisty 

charakter ulicom i miastu. 

W granicach opracowania występują najcenniejsze relikty przeszłości miasta, w związku  

z tym tereny są objęte ścisłą ochroną konserwatorką A1,A2,A3. Historyczną dominantą 

funkcjonalną i przestrzenną układu jest Zespół Zamkowy rysujący się w dalekich i bliskich 

panoramach miasta. Obszar rzeki Nogat wraz z terenami nadrzecznymi zieleni skarp 

stanowią przedpole wybitnej ekspozycji panoramy miasta od strony zachodniej. Teren  

ten objęty jest strefą E – ochrony ekspozycji. W strefie tej ponad lustrem wody do linii 

historycznego muru obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy. Poza tą strefą plan zakłada 

odtworzenie zabudowy na kanwie historycznych podziałów własnościowych w miejscach 

oznaczonych na rysunku planu. Rygor ograniczenia gabarytów wysokościowych  

(nie obowiązuje w przypadku rekonstrukcji) pozwoli na zachowanie rangi historycznych 

dominant komponujących sylwetę miasta. Istniejący układ historycznych ulic i placów  

w planie został zachowany. Nieistniejące drogi i place w miarę możliwości odtworzono 
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akcentując je przebiegiem projektowanej ulicy lub projektowanym ciągiem pieszym. 

Działania te dotyczą przede wszystkim ulic Solnej i Kościuszki. Np. projektowane połączenie 

z ulicą Dworcową przebiega podziemnym ciągiem pieszym w linii historycznej ulicy. Plan 

przewiduje odtworzenie historycznych ciągów pieszych prowadzących do Zamku między 

innymi w postaci głównego wejścia od ulicy Piastowskiej oraz odtworzenia historycznych 

mostów. Odtworzenie historycznego placu w ciągu ulicy Kościuszki, na styku z ulicą 

Piastowską ma duże znaczenie dla kompozycji urbanistycznej miasta. Historyczne ulice  

i place, tam, gdzie jest to możliwe (często tylko we fragmentach), otrzymają oprawę  

w postaci zabudowy przebiegającej wzdłuż historycznej linii zabudowy. Równocześnie 

przywraca się ich pierwotną funkcję i rangę. Dotyczy to przede wszystkim Starego Miasta. 

 
 

Zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta 
Malborka- terenu położonego nad rzeką Nogat, wzdłuż murów obronnych Starego 
Miasta i Zamku przyjęta uchwałą nr 368 /XLIII/ 2005 Rady Miasta Malborka z dnia 
14.12.2005 r.  

Program przyjętych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum 

miasta Malborka – terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza, 

Kościuszki i Aleją Rodła: 

– budowa zespołu usługowo mieszkalnego przy Alei Rodła z wbudowanym jedno  

lub dwupoziomowym parkingiem, 

– budowa (zgodnie z wnioskiem do planu) zespołu usługowego przy ul. Kościuszki 12-14, 

– możliwość przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obiektów usytuowanych przy ulicy 

Mickiewicza oraz rozbudowy obiektów przy ulicy Kościuszki 5a-h, 

– możliwość przekształceń terenu istniejącej stacji paliw na funkcje usługowe wg zakresu 

usług ustalonego dla terenów zabudowy oznaczonych symbolem ”U”, 

– rewaloryzacja istniejących budynków objętych ochroną (przy ulicy Kościuszki  

nr 9,10,11,15,17,21), wg warunków ustalonych w „kartach terenów”, 

– budowa ulicy dojazdowej z zatokami postojowymi ( nr 07-KD), usytuowanej na zapleczu 

ulicy Kościuszki i Alei Rodła, 

– przebudowa urządzeń i sieci uzbrojenia terenu. 

W wyniku w/w inwestycji wielkość powierzchni lokali użytkowych może wzrosnąć z obecnych 

ok. 7,8 tys. m2 do ok. 25 tys. m2. Można również przewidywać dopuszczone planem, 

przekształcenia części mieszkań na drugich kondygnacjach budynków przy ulicy Kościuszki 

na lokale usługowe. Dopuszczona funkcja mieszkaniowa w projektowanej zabudowie  

przy Alei Rodła spowoduje na obszarze objętym planem, niewielki wzrost liczby 

mieszkańców z obecnych 300 do około 400 osób. 
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Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Centrum                  
w Malborku zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Malborka Nr XIV/106/2007 z dnia             
14 września 2007 r.        
 

Plan obejmuje obszar w następujących granicach: 

-od strony wschodniej wzdłuż linii dawnych murów obronnych zamku, 

-od strony południowej wzdłuż ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki, 

-od strony zachodniej wzdłuż ul. Wareckiej, 

-od strony północnej wzdłuż ul. Piastowskiej i Parkowej. 

 
Dokument ustala następujące podstawowe funkcje obszaru: 

1. Obszar planu zdominowany jest przez tereny zabudowy usługowej związanej  

z kształtowaniem forum miejskiego pomiędzy murami miejskimi i Kanałem Juranda, 

2. Zabudowa mieszkaniowa występuje jako funkcja uzupełniająca, 

3. Tereny zielni parkowej występują wzdłuż Kanału Juranda, wzdłuż linii dawnych murów 

miejskich oraz przy ul. Piastowskiej, 

4. Centralny parking pod projektowaną zabudową forum miejskiego. 

 

Na opisywanym obszarze ustala się zakaz lokalizowania na obszarze objętym planem 

nowych przedsięwzięć w zakresie obiektów usługowych, mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, wymagających sporządzania raportu oddziaływania na środowisko  

lub dla których taki raport może być wymagany w rozumieniu przepisów o ochronie 

środowiska. 

Ustalenia nie dotyczą niezbędnych urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 

techniczną i drogami. 

 

Ustala się obowiązującą zasadę, że uciążliwości wynikające z użytkowania terenów  

lub budynków, nie mogą przenikać granic własności lub użytkowania. Ustalenia nie dotyczą 

ulic, dla których obowiązują odrębne zasady. W odniesieniu do ulic, dla których stwierdzone 

zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, obowiązuje podjęcie działań 

zmniejszających tą uciążliwość w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i użyteczności 

publicznej. Przy realizacji nowych obiektów w obszarach narażonych na wzrastające 

natężenie ruchu, inwestor zobowiązany jest do odpowiedniego zwiększenia 

dźwiękoszczelności budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 
Dla zapewnienia ciągłości historycznej szczególnej ochronie w postępowaniu 
realizacyjnym podlegają następujące elementy tożsamości obszaru planu: 

1. Zachowana średniowieczna brama oraz pozostałości murów i baszt obronnych, 

2. Kanał Juranda, 
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Projektowane forum miejskie stanowić będzie strefę buforową Miejsca Światowego 
Dziedzictwa UNESCO – związanego z Zespołem Zamkowym. 

 

Na terenie obowiązywania planu ustala się ochronę konserwatorską dla obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków - Bramy Garncarskiej przy ul.17-go marca, w którym 

wszelkie działania wymagają uzgodnień i stosownych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

W obiekcie wpisanym do rejestru zabytków obowiązuje ochrona substancji obiektu, w tym: 

bryły, formy architektonicznej, historycznej dyspozycji ścian, detalu architektonicznego  

(w tym kształtu okien i podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 

budowlanych. 

Obiekt wpisany do rejestru nie podlega rozbudowie, przebudowie ani rozbiórce, dopuszcza 

się działania budowlane jedynie w zakresie odbudowy, konserwacji i rewaloryzacji  

(w rozumieniu przywrócenia form historycznych). 

 
W obszarze planu ustala się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej 

obejmującą fragment Zespołu Zamkowego, położony przy zbiegu ulic Piastowskiej  

i Parkowej oraz pas terenów równoległy do murów miejskich, w obrębie której wszystkie 

działania wymagają stosownych uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 
 
W obrębie strefy określa się granice nieruchomości zabytkowej, związanej ściśle  

z systemem murów i baszt obronnych oraz dawniejszą fosą. 

 

Dla części terenu stanowiącej strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala 
się co następuje: 

1. Obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych w celu ścisłego określenia 

lokalizacji obiektów historycznych, 

2. Opracowanie studium architektoniczno-konserwatorskiego dla określenia wytycznych  

do ustalenia obiektów do rekonstrukcji, obiektów do oznaczenia w terenie /odcinki murów, 

płaszczyzny wodne/ oraz zasad kompozycji przestrzennej na domknięciu projektowanego 

placu i głównego ciągu pieszego, 

3. Zrekonstruowane baszty i alternatywnie zabudowę przymurza przeznacza się na funkcje 

usługowe związane z ruchem turystycznym. 
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Pozostały obszar planu, objęty jest strefą obserwacji archeologicznej, w której 
wszelkie prace ziemne wymagają uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków. 

 

Wzdłuż Kanału Juranda ustala się strefę ochrony krajobrazu, powiązaną z korytarzem 

ekologicznym, w której obowiązują następujące ustalenia: 

1. Ochrona historycznych elementów hydrotechnicznych, 

2. Ochrona nabrzeży i przyległych terenów zieleni, 

3. Dopuszcza się realizację kładek dla ruchu pieszego oraz niezbędną przebudowę części 

podziemnej kanału dla potrzeb modernizacji układu drogowego, 

4. Zmiany stanu istniejącego wymagają uzyskania opinii właściwego konserwatora zabytków. 

 
Ustala się tereny do rewitalizacji położone pomiędzy Kanałem Juranda a linią dawnych 

murów miejskich. W postępowaniu realizacyjnym należy zapewnić ochronę 
następujących terenów i budynków, sąsiadujących z obszarem planu: 

- Miejsce Światowego Dziedzictwa UNESCO, związane z Zespołem Zamkowym, 

- obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej Starego Miasta, 

- obiekt wpisany do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 54. 

 

W obszarze planu przy ul. Piastowskiej 3 znajduje się obiekt wpisany do ewidencji 
zabytków Województwa Pomorskiego, w odniesieniu do którego obowiązuje ochrona 

konserwatorska. Ochrona dotyczy zachowania cech historycznych architektury, detalu 

architektonicznego oraz wykończenia elewacji. Wszelkie działania w zakresie rewaloryzacji 

obiektu wymagają opinii właściwego konserwatora zabytków. 

 

Ustala się korytarz ekologiczny wzdłuż Kanału Juranda, powiązany ze strefą ochrony 
Krajobrazu. W obrębie korytarza należy tworzyć warunki na przemieszczanie się różnych 

elementów przyrody. Włącza się do niego również kanał i przyległe tereny zieleni. 

 
Ustala się ochronę istniejących zadrzewień wg następujących zasad: 

1. Ochrona obejmuje istniejący w obszarze planu starodrzew, 

2. Obowiązek ochrony drzew jak w ust. 1 ciąży na właścicielu i użytkowniku terenu, 

3. W obrębie zadrzewień zabrania się wykonywania nawierzchni utwardzonych szczelnych,  

a sposób zagospodarowania terenu nie może stanowić zagrożenia dla drzew, 

4. W obrębie terenów ochrony konserwatorskiej wycinka drzew może nastąpić, wyłącznie  

za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne. 

5. Ustala się trasy głównego ciągu pieszego, łączącego rejon ul. Kościuszki z Zespołem 

Zamkowym poprzez obszar planu. Ciąg ten na odcinku równoległym do murów miejskich 
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rozdwaja się. Przebieg należy szczegółowo określić w ramach studium architektoniczno- 

konserwatorskiego. 

 

W obszarze planu obowiązuje uzgodnienie wszelkich obiektów o wysokości powyżej 30 m  

ze służbami lotnictwa cywilnego i wojskowego. 

 

Forum Miejskie - tereny położone pomiędzy obecną ul. Solną a Kanałem Juranda 

przeznaczono na budowę usługowego Forum Miejskiego. Na wyżej wymienionym obszarze 

ustala się likwidację istniejącej zabudowy. W zabudowie wzdłuż ciągu pieszego  

przy ul. Kościuszki dopuszcza się funkcje w zakresie kultury w tym centrum kongresowe, 

handlowe, biurowe oraz gastronomiczne, z możliwością funkcji mieszkaniowej jako funkcji 

uzupełniającej. Zaleca się wykonanie krytego pasażu. Funkcję centrum kongresowego 

uznaje się za priorytetową. 

 

Na zabudowę usługową forum miejskiego przeznacza się również tereny położone  

przy ul. Piastowskiej. W zabudowie dopuszcza się funkcje hotelowe, biurowe, handlowe, 

usługowe oraz gastronomiczne z możliwością funkcji mieszkaniowej, jako funkcji 

uzupełniającej. Zaleca się wykonanie krytych pasaży. Funkcje hotelowe uznaje  

się za priorytetowe. 

Tereny zieleni parkowej 

Adaptuje się istniejący Plac Narutowicza, zmieniając jego kształt i usytuowanie pomnika  

w celu usprawnienia funkcjonowania obszaru i dostosowania go do aktualnych potrzeb. 

Dodatkowo na zieleń parkową przeznacza się teren w rejonie Kanału Juranda oraz tereny 

arkowe przy ulicach: Piastowskiej, Parkowej, Kościuszki i Piłsudskiego. 

Należy doprowadzić do podniesienia jakości terenów i stworzenia przedpola dla miejskiego 

forum. 

 

Wody powierzchniowe śródlądowe - teren Kanału Juranda 

Ustala się obowiązek działań na rzecz uzyskania minimum II klasy czystości wody, poprzez 

likwidację odpływów wód zanieczyszczonych i realizację separatorów na kanałach 

deszczowych. Na całej długości kanału ustanowiono ciąg ekologiczny oraz strefę ochrony 

krajobrazu. Dopuszcza się zmianę przebiegu kanału dla potrzeb przebudowy drogi. Zmiana 

przebiegu i przekrycia Kanału Juranda wymaga opracowania projektu ochrony koryta  

przed procesem zamarzania i określenie dostępu dla służb konserwatorskich. 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Malborku, 

została przygotowana na podstawie uchwały Nr 341/XLI/2005 z dnia 27 października 2005 r. 

Rady Miasta Malborka o przystąpieniu do jego opracowania. 
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Plan tworzy podstawy do zmian jakościowych w zakresie ładu przestrzennego dla rejonu 

Centrum, porządkuje tereny istniejącej zabudowy i określa nowe z uwzględnieniem 

obszarów stanowiących własność miasta. Efektem funkcjonowania planu będzie stworzenie 

ram prawnych dla harmonijnego zagospodarowania przestrzennego obszaru planu  

z uwzględnieniem jego specyfiki i zasad zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenie 

konfliktów pomiędzy różnymi formami działalności gospodarczej z funkcjami mieszkalnymi, 

interesem publicznym i prawnym a także ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego. 
 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta 
Malborka- terenu położonego pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Kościuszki i Aleją Rodła 
przyjęta Uchwałą Nr 378/XLV/2005 Rady Miasta Malborka z dnia 29.12.2005 r. 

 

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Malborka 

zatwierdzony uchwałą nr 398/XLIX/2002 Rady Miasta Malborka z dnia 25.07.2002 roku (Dz. 

Urz. Województwa Pomorskiego nr 18 poz. 184 z dnia 04.02.2003 r.) we fragmencie objętym 

granicami opracowania niniejszego planu, obejmującym tereny 027-33, 028-31 i 053-81. 

 
Charakterystyka obszaru objętego projektem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Centrum miasta Malborka  

Planem objęty jest teren położony pomiędzy ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza, Kościuszki  

i Aleją Rodła. Teren opracowania położony jest w centrum miasta przy Alei Rodła - głównym 

szlaku komunikacyjnym, prowadzącym z Tczewa w kierunku Elbląga oraz Iławy. Północną 

granicę terenu stanowi ulica Kościuszki – główny ciąg pieszy prowadzący od węzła 

integracyjnego, (na który składają się dworzec PKP, dworzec PKS oraz dworzec komunikacji 

miejskiej) – w kierunku Zespołu Zamkowego i terenów rekreacyjnych nad Nogatem. 

 

Teren ten w swym kształcie zbliżony jest do trapezu długości około 130m i szerokości około 

50m w części zachodniej i 25m w części wschodniej; jest nieznacznie nachylony w kierunku 

północno-zachodnim; rzędne mieszczą się w przedziale 13,0-16,0 m npm. W granicach 

opracowania występują: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej – 1,31 ha, 

stacja paliw – 0,24ha, drogi – 0,17ha, tereny nieurządzone – 0,81ha. Tereny te są ubogie  

w zieleń. Zabudowa o funkcji usługowej skoncentrowana jest przede wszystkim w części 

zachodniej, zabudowa mieszkaniowo usługowa wzdłuż ulicy Kościuszki i Sienkiewicza.                     

Na obszarze planu koncentrują się przede wszystkim usługi z zakresu handlu detalicznego, 

astronomii i rzemiosła (około 40% powierzchni usług tego typu na obszarze centrum miasta).                

W granicach terenu opracowania zamieszkuje obecnie około 300 mieszkańców.                               

Do zainwestowania - kwalifikuje się teren przy Alei Rodła i przy ulicy Kościuszki 12 - 14,                   

do modernizacji i przebudowy - obiekty usługowe usytuowane w rejonie ulicy Mickiewicza 
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oraz część budynków usługowo mieszkalnych przy ulicy Kościuszki (około 20 % jest w złym 

stanie technicznym). Tereny potencjalnego zainwestowania stanowią własność Miasta                 

(około – 0,76 ha) i prywatną (ponad 0,15 ha), tereny do modernizacji i rozbudowy stanowią 

własność Skarbu Państwa i Miasta w użytkowaniu wieczystym. 

 
Dotychczasowe przeznaczenie terenu opracowania zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka zatwierdzonym uchwałą                      

nr 398/XLIX/2002 Rady Miasta Malborka z dnia 25.07.2002 roku                                                    

(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego nr 18 poz. 184 z dnia 04.02.2003 r.): 

– teren 027-33 – strefa usługowa – Zakres usług: administracja, kultura, turystyka, handel 

detaliczny (poza stacjami paliw), hotele, pensjonaty, gastronomia, rzemiosło nieuciążliwe, 

pośrednictwo finansowe, nauka, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, łączność 

(poza stacjami nadawczymi i przekaźnikowymi używającymi fal elektromagnetycznych  

w celach propagacji), kubaturowe obiekty kultury fizycznej, parkingi, biura instytucji, 

przedsiębiorstw i firm  komercyjnych, inne funkcje na zasadzie analogii do wymienionych 

powyżej lub o analogicznym stopniu uciążliwości. 

– teren 028-31 – strefa mieszana usługowo mieszkaniowa. Budynki usługowe, budynki 

usługowo mieszkalne. W pierzei ulicy Kościuszki funkcje usługowe minimum w parterze,  

w pierzei Alei Rodła funkcje usługowe minimum do drugiej kondygnacji. 

- teren 053-81 – ulica Sienkiewicza – ulica dojazdowa. 

 

Zgodnie z planem „Centrum” tereny powyższe są położone w strefie OW1 – obserwacji 

archeologicznej. Obiekt architektoniczny przy ulicy Kościuszki nr 6/6A wpisany do rejestru 

zabytków – 18 dec. nr 464/95 z dnia 07.06.1995 r.  

 

 Program przyjęty w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Malborka – terenu położonego pomiędzy ulicami 
Mickiewicza, Sienkiewicza, Kościuszki i Aleją Rodła: 

– budowa zespołu usługowo mieszkalnego przy Alei Rodła z wbudowanym jedno  

lub dwupoziomowym parkingiem, 

– budowa (zgodnie z wnioskiem do planu) zespołu usługowego przy ul. Kościuszki 12-14, 

– możliwość przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obiektów usytuowanych przy ulicy 

Mickiewicza oraz rozbudowy obiektów przy ulicy Kościuszki 5a-h, 

– możliwość przekształceń terenu istniejącej stacji paliw na funkcje usługowe wg zakresu 

usług ustalonego dla terenów zabudowy oznaczonych symbolem ”U”, 

– rewaloryzacja istniejących budynków objętych ochroną (przy ulicy Kościuszki  

nr 9,10,11,15,17,21), wg warunków ustalonych w „kartach terenów”, 

– budowa ulicy dojazdowej z zatokami postojowymi ( nr 07-KD), usytuowanej na zapleczu 

ulicy Kościuszki i Alei Rodła, 
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– przebudowa urządzeń i sieci uzbrojenia terenu. 

 

W wyniku w/w inwestycji wielkość powierzchni lokali użytkowych może wzrosnąć z obecnych 

ok. 7,8 tys. m² do ok. 25 tys. m². Można również przewidywać dopuszczone planem, 

przekształcenia części mieszkań na drugich kondygnacjach budynków przy ulicy Kościuszki 

na lokale usługowe. 

Dopuszczona funkcja mieszkaniowa w projektowanej zabudowie przy Alei Rodła spowoduje 

na obszarze objętym planem, niewielki wzrost liczby mieszkańców z obecnych 300 do około 

400 osób. 

 

Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 2,53 ha. 

 
Obszar 01 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych  

1.  Cofnięta linia zabudowy w stosunku do zwartej pierzei ul. Kościuszki z otwarciem  

na zabudowę ul. Mickiewicza w celu wykształcenia sekwencji miejskiego placu na osi ulicy 

Kościuszki z usytuowaniem dominanty plastycznej przy obiekcie usługowym (np. fontanny 

 z miejscem do odpoczynku). 

2.  Dostępność obiektów dla niepełnosprawnych. 

3.  Wyklucza się stosowanie agresywnych reklam. 

 

Wskaźniki do obliczania zapotrzebowania na minimum miejsc postojowych  

dla samochodów osobowych:  

- 3 stanowiska na każde 10 łóżek w hotelach, 

- 1 stanowisko na każde 10 miejsc konsumpcyjnych gastronomii, 

- 1 stanowisko na 100m²  powierzchni użytkowej pozostałych usług,  

- 1,5 stanowiska na 10 zatrudnionych osób. 
 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej 

1.  Obszar objęty jest strefą ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne związane  

z głębokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami wymagają przeprowadzenia 

wyprzedzających badań archeologicznych, pozostałe prace ziemne wymagają nadzoru 

archeologicznego. Obiekty zabytkowe, odkryte podczas badań archeologicznych, 

stanowiące znaczące wartości dla dziedzictwa kulturowego, należy chronić i wyeksponować. 

2.  W projektowanej zabudowie należy uwzględnić historycznie wykształcone zasady 

kształtowania zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu 

kalenicy, kąt nachylenia połaci dachowych, materiały tradycyjne lub kolorytem nawiązujące 

do tradycyjnych. Nie wyklucza się współczesnej interpretacji form historycznych. 
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3. Elementy małej architektury należy projektować w nawiązaniu do form i materiałów 

historycznych. 

 

Obszar 02 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych 

1) Ustalony przebieg ciągu pieszego łączącego Aleję Rodła z ulicą 06-KD należy realizować 

jako handlowy pasaż lub przejście przez „zielony” dziedziniec projektowanych zabudowań 

narożnika ulic Mickiewicza i Alei Rodła. 

2) Przebieg postulowanego ciągu pieszego łączącego Aleję Rodła z ulicą Kościuszki, wzdłuż 

projektowanej dobudowy do istniejących budynków usługowych przy ulicy Kościuszki 5a-h, 

jest uwarunkowany rozwiązaniami funkcjonalno – architektonicznymi. 

3) Dominantę w skali miasta (funkcjonalną i wertykalną) jako element identyfikujący 

przestrzeń miasta, winien stanowić zespół zabudowy na działce 120/42. Dominantę 

wertykalną o maksymalnej wysokości 16,0m może stanowić element zespołu zabudowy  

tj. budynek lub fragment budynku na rzucie wyznaczonym dopuszczalną szerokością frontu 

budynku (lub pionowego ryzalitu) tj.10,0m - 20,0m. Należy zaakcentować narożnikowy 

charakter budynku. 

4) Obiekt musi spełniać warunki dostępności dla niepełnosprawnych. 

5) Wyklucza się stosowanie agresywnych reklam. 

 
Wskaźniki do obliczania zapotrzebowania na minimum miejsc postojowych  
dla samochodów osobowych: 3 stanowiska /10 łóżek w hotelach,1 stanowisko /10 miejsc 

konsumpcyjnych gastronomii, 1stanowisko /100m2 powierzchni użytkowej pozostałych 

usług, 1,5 stanowiska /10 zatrudnionych. Lokalizacja miejsc postojowych w granicach i poza 

terenem 02-U w odległości do 500 m. Na działce o numerze geodezyjnym 120/42 dopuszcza 

się lokalizację parkingu podziemnego wg uwarunkowań jak w punkcie 7. 
 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego  
oraz dóbr kultury współczesnej 

1) Obszar objęty jest strefą ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne związane  

z głębokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami wymagają przeprowadzenia 

wyprzedzających badań archeologicznych, pozostałe prace ziemne wymagają nadzoru 

archeologicznego. Obiekty zabytkowe, odkryte podczas badań archeologicznych, 

stanowiące znaczące wartości dla dziedzictwa kulturowego należy chronić i wyeksponować. 

2) W projektowanej zabudowie należy uwzględnić historycznie wykształcone zasady 

kształtowania zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu 

kalenicy, kąt nachylenia połaci dachowych, materiały kolorytem nawiązujące  

do tradycyjnych. Nie wyklucza się współczesnej interpretacji form historycznych. 
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3) Elementy małej architektury należy projektować w nawiązaniu do form i materiałów 

historycznych. 

 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1) Na terenie istniejącej zabudowy przy ulicy Kościuszki nr 5 i 5a-h należy wprowadzić 

drobne formy zieleni np. w postaci pnączy. Wzdłuż południowej granicy działki  

o nr geodezyjnym 120/42, w pasie terenu wyznaczonym między linią rozgraniczającą ulicy  

a linią zabudowy od strony Alei Rodła, należy wprowadzić szpaler drzew i drobne formy 

zieleni – bezkolizyjnie dla dostępności usług. Gatunki drzew, krzewów i pnączy winny 

posiadać wysokie walory zdobnicze i odporność na występujące uwarunkowania, w tym 

poziom wód gruntowych. 

2) Wody opadowe spływające z utwardzonych nawierzchni wymagają podczyszczenia  

z substancji ropopochodnych. 

3) Ewentualna lokalizacja podziemnego parkingu na działce o numerze geodezyjnym 

120/42, terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie kanału Juranda, uwarunkowana jest 

wynikami ekspertyzy w zakresie warunków gruntowo-wodnych. 

 

Obszar 03 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych 

1) W granicach terenu 03-MW,U ustala się cztery ogólnodostępne przejścia piesze bramowe 

łączące projektowaną ulicę 07 - KD z ulicą Kościuszki i Sienkiewicza: 

– pomiędzy budynkami przy ulicy Kościuszki nr 6 i nr 7 istniejące – do zachowania, 

– przy ulicy Kościuszki nr 17 – do odtworzenia, 

– w projektowanym zespole zabudowy przy ulicy Kościuszki numery 12-14 na działce  

o nr geodezyjnym 210/3, –do realizacji. Postulowane miejsce przebiegu zostało oznaczone 

na rysunku planu, do uściślenia na etapie dokumentacji technicznej, 

– przejście piesze z przejazdem bramowym łączącym projektowaną ulicę 07-KD z ulicą 

Sienkiewicza – do zachowania. 

2) Obiekty usługowe muszą spełniać warunki dostępności dla niepełnosprawnych. 

3) Wyklucza się stosowanie agresywnych reklam. 

 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1) Zakazuje się usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej. W przypadku działalności 

gastronomicznej i rozrywkowej należy zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną  

i system wentylacyjny. 

2) Wody opadowe spływające z utwardzonych nawierzchni wymagają podczyszczenia  

z substancji ropopochodnych. 
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3) Należy wprowadzić zieleń od strony wnętrza kwartału w postaci drzew i krzewów,  

a wzdłuż ulicy Kościuszki drobne formy zieleni np. w postaci pnączy. 

 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego  

oraz dóbr kultury współczesnej 

1) Obszar objęty jest strefą ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne związane  

z głębokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami wymagają przeprowadzenia 

wyprzedzających badań archeologicznych, pozostałe prace ziemne wymagają nadzoru 

archeologicznego. Obiekty zabytkowe, odkryte podczas badań archeologicznych, 

stanowiące znaczące wartości dla dziedzictwa kulturowego należy chronić i wyeksponować. 

2) Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków: ul. Kościuszki nr 6, 6A (decyzja  

nr 464/95 z dnia 07.06.1995r.). Zakres ochrony: pełna ochrona. 

3) Obiekty architektoniczne o wartościach kulturowych objęte ochroną: 

ul. Kościuszki numery 9,10,11,15,17,21. Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy 

budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, 

tradycyjnych materiałów oraz autentycznych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. 

4) W projektowanej zabudowie należy uwzględnić skalę i formę architektoniczną nowej 

zabudowy zbliżoną do sąsiadującej zabudowy historycznej typu kamienicy miejskiej  

z funkcjami usługowymi w przyziemiu oraz historycznie wykształcone zasady kształtowania 

zabudowy, w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, kąt 

nachylenia połaci dachowych, materiały kolorytem nawiązujące do tradycyjnych.  

Nie wyklucza się współczesnej interpretacji form historycznych. 

5) Elementy małej architektury należy projektować w nawiązaniu do form i materiałów 

historycznych. 

 
Ustalenia dotyczące rehabilitacji, przekształceń i rekultywacji 

Zabudowa istniejąca, objęta ochroną, wymaga gruntownych remontów elewacji. 

Zdegradowane tereny na zapleczu zabudowy wymagają rekultywacji i urządzenia zieleni 

oraz urządzenia podjazdów do usług i miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 

Obszar 04 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych 

1) W ciągu projektowanej zabudowy pierzei Alei Rodła należy przewidzieć przejście 

bramowe wg oznaczenia na rysunku planu. 

2) Projektowany ciąg pieszy wzdłuż zachodniej granicy terenu należy wyposażyć w zieleń  

i elementy małej architektury. 

3) Dominantę w zespole zabudowy może stanowić budynek lub jego fragment na rzucie  

o boku równym lub mniejszym niż maksymalna, dopuszczalna szerokość (frontu budynku  

lub pionowego ryzalitu) tj. 20,0m. 
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4) Realizowane obiekty muszą zapewniać dostępność dla niepełnosprawnych. 

5) Wyklucza się stosowanie agresywnych reklam. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1) Zakazuje się usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej. W przypadku działalności 

gastronomicznej i rozrywkowej należy zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną  

i system wentylacyjny. 

2) Od strony Alei Rodła należy przewidzieć wzmocnioną izolacyjność akustyczną przegród 

zewnętrznych. Wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi 

uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa tej drogi należy do obowiązków inwestora 

obiektów usługowo - mieszkalnych. 

3) Z uwagi na możliwość występowania w strefie potencjalnego posadowienia obiektów, 

płytkich wód gruntowych oraz gruntów słabonośnych, przed rozpoczęciem procesu 

inwestycyjnego należy wykonać badania geologiczne. 

4) Lokalizacja drugiej kondygnacji podziemnego parkingu uwarunkowana jest wynikami 

ekspertyzy w zakresie warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych oraz wytrzymałości 

konstrukcji istniejącej zabudowy sąsiedniej. 

5) W pasie terenu wyznaczonym linią rozgraniczającą ulicy, i linią zabudowy od strony Alei 

Rodła, należy wprowadzić szpaler drzew lub drobne formy zieleni – bezkolizyjnie  

dla dostępności usług. Gatunki drzew, krzewów i pnączy winny posiadać wysokie walory 

zdobnicze i odporność na występujące uwarunkowania, w tym poziom wód gruntowych. 

 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego  

oraz dóbr kultury współczesnej 

1) Obszar objęty jest strefą ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne związane  

z głębokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami wymagają przeprowadzenia 

wyprzedzających badań archeologicznych, pozostałe prace ziemne wymagają nadzoru 

archeologicznego. Obiekty zabytkowe, odkryte podczas badań archeologicznych, 

stanowiące znaczące wartości dla dziedzictwa kulturowego należy chronić i wyeksponować. 

2) W projektowanej zabudowie należy uwzględnić skalę i formę architektoniczną nowej 

zabudowy zbliżoną do sąsiadującej zabudowy historycznej typu kamienicy miejskiej  

z funkcjami handlowo-usługowymi w przyziemiu; historycznie wykształcone zasady 

kształtowania zabudowy, w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu 

kalenicy, kąt nachylenia połaci dachowych, materiały kolorytem nawiązujące  

do tradycyjnych. Nie wyklucza się współczesnej interpretacji form historycznych. 

3) Elementy małej architektury należy projektować w nawiązaniu do form i materiałów 

historycznych. 
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Obszar 05 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych 

Zakaz stosowania agresywnych reklam i agresywnej kolorystyki. 
Zasady ochrony przyrody i środowiska 

Wzdłuż południowej granicy działki należy wprowadzić szpaler drzew. 

 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego  
oraz dóbr kultury współczesnej 

1) Obszar objęty jest strefą ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne związane  

z głębokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami wymagają przeprowadzenia 

wyprzedzających badań archeologicznych, pozostałe prace ziemne wymagają nadzoru 

archeologicznego. Obiekty zabytkowe, odkryte podczas badań archeologicznych, 

stanowiące znaczące wartości dla dziedzictwa kulturowego należy chronić i wyeksponować. 

2) W projektowanej zabudowie należy uwzględnić historycznie wykształcone zasady 

kształtowania zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu 

kalenicy, kąt nachylenia połaci dachowych, materiały kolorytem nawiązujące  

do tradycyjnych. Nie wyklucza się współczesnej interpretacji form historycznych. 

3) Elementy małej architektury należy projektować w nawiązaniu do form i materiałów 

historycznych. 

 
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji przekształceń i rekultywacji 

Należy dążyć do zmiany obecnego zagospodarowania, które degraduje układ przestrzenny 

historycznego przedmieścia Malborka. 

 

Dla terenów oznaczonych numerami od 06 do 09 brak specjalnych ustaleń. 

 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum”  
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Śródmieściu miasta Malborka zatwierdzona Uchwałą Nr XIV/108/2007 Rady Miasta 
Malborka z dnia 14 września 2007 r. 
 

 

Plan obejmuje obszar w następujących granicach: 

-od strony wschodniej wzdłuż ul. Sikorskiego, ul. Reymonta i ul. Konopnickiej, 

-od strony południowej wzdłuż ul. Targowej i ul. Grunwaldzkiej, 

-od strony zachodniej wzdłuż ul. 17-go Marca i ul. Jagiellońskiej 

-od strony północnej wzdłuż Al. Rodła w ciągu drogi krajowej nr 22 
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Ustalenia dla całego obszaru planu w zakresie urbanistyki 
 
Ustala się następujące podstawowe funkcje dla poszczególnych części obszaru planu: 

1. W części wschodniej i północno-wschodniej jako dominujące określa się funkcje 

mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej uzupełnione funkcjami mieszkaniowo – 

usługowymi oraz usługowymi, 

2. W części południowej przeważa funkcja usługowa w tym tereny sportu i rekreacji 

uzupełnione zabudową mieszkaniową, 

3. W części południowo-zachodniej dominują tereny zabudowy wielorodzinnej i 

mieszkaniowo - usługowej, uzupełnione zabudową usługową, 

4. W części północno-zachodniej przeważa zabudowa usługowa uzupełniona o tereny 

obsługi ruchu drogowego i fragmenty zabudowy mieszkaniowej. 

 

Ustala się zakaz lokalizowania na obszarze objętym planem, nowych przedsięwzięć w 

zakresie obiektów produkcyjnych i składów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających sporządzania raportu oddziaływania na środowisko lub dla których taki raport 

może być wymagany w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Ustalenia dotyczą 

także adaptacji istniejących terenów i obiektów na nowe funkcje. Ustalenia nie dotyczą 

niezbędnych urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogami. 

 

 

Ustala się obowiązującą zasadę, że uciążliwości wynikające z użytkowania terenów 

lub budynków, nie mogą przenikać granic własności lub użytkowania. Ustalenia nie 

dotyczą ulic. W odniesieniu do ulic, dla których stwierdzone zostanie przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu, obowiązuje podjęcie działań zmniejszających tą 

uciążliwość w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Działania 

powinny polegać na zwiększeniu dźwiękochłonności ścian i okien budynków. 
 

Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania architektury: 

1. Wszystkie opracowania projektowe muszą obejmować przedmiot inwestycji lub 

modernizacji, łącznie z analizą bezpośredniego otoczenia, 
2. Podstawą określenia charakteru architektury i inspiracją projektową dla zapewnienia 

tożsamości miejsca, winny być przykłady architektury historycznej miasta Malborka, 

3. W obszarze planu na terenach położonych w strefie konserwatorskiej obowiązują 

dodatkowo ustalenia rozdziału 3, 

4. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów dysharmonizujących krajobraz miasta, 

5. W obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji masztów telefonii komórkowej z wyjątkiem 

istniejących, które mogą być modernizowane 
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6. W obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń żelbetowych lub wykonanych z 

materiałów grożących skaleczeniem oraz materiałów odpadowych. Maksymalna wysokość 

ogrodzeń do 1,5 m na terenach związanych z różnymi formami zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej. 

7. Ustala się zakaz realizacji reklam na budynkach i ogrodzeniach oraz ustawiania tablic i 

urządzeń reklamowych w obrębie stref konserwatorskich z wyjątkiem tablic informacyjnych i 

szyldów reklamowych firm znajdujących się w ich obrębie, których wykonanie wymaga 

akceptacji właściwego konserwatora zabytków. 

 

Środowisko kulturowe i przyrodnicze 

Dla zapewnienia ciągłości historycznej szczególnej ochronie w postępowaniu realizacyjnym, 

podlegają następujące elementy dziedzictwa kulturowego tożsamości obszaru planu: 

1. Historyczny przebieg Kanału Juranda; 

2. Historyczny układ ulic: Żeromskiego, 17-go Marca, Jagiellońska, Kopernika, Mickiewicza, 

Jasna, Sienkiewicza, Konopnickiej, Sikorskiego, Grunwaldzka, Orzeszkowej, Reymonta i 

Krakowska; 

3. Historyczne podziały własnościowe w kwartałach ulic: Orzeszkowej – Reymonta – 

Krakowskiej - Sikorskiego oraz południowej części kwartału ulic: 17-go Marca - 

Grunwaldzkiej - Jagiellońskiej; 

4. Historyczny typ i skala zabudowy; 

5. Zachowane obiekty zabytkowe o wartościach historycznych. 

 

 

W obszarze planu znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

1. Budynek mieszkalny przy ul. Konopnickiej Nr 3, nr rej. 316/93 z 09.12.1993 r.  

2. Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej nr 19, nr rej. 322/94 z dnia 21.02.1994 r. 

3. Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej nr 28, nr rej. 320/94 z dnia 14.01.1994 r. 

4. Kaplica Kościoła Baptystów przy ul. Jagiellońskiej nr 105, nr rej. 358/94 z dnia 

07.05.1994r. 

5. Budynek mieszkalny przy ul. 17-go Marca nr 21, nr rej. 338/94 z dnia 15.03.1994 r. 

6. Budynek mieszkalny przy ul. 17-go Marca nr 22, nr rej. 432/95 z dnia 20.02.1995 r. 

7. Budynek mieszkalny przy ul. 17-go Marca nr 25, nr rej. 433/95 z dnia 16.02.1995 r. 

8. Budynek mieszkalny przy ul. 17-go Marca nr 26-27, nr rej. 337/94 z dnia 15.03.1994 r. 

9. Bank Spółdzielczy przy ul. 17-go Marca nr 32, nr rej. 53/79 z dnia 13.06.1979 r. 

10. Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 20, nr rej. 317/93 z dnia 06.12.1993 r. 

11. Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 21, nr rej. 300/93 z dnia 03.09.1993 r. 

12. Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Mickiewicza nr 26, nr rej. 298/93 z dnia 

12.08.1993 r. 

13. Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 27, nr rej. 318/94 z dnia 10.01.1994 r. 
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14. Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 36, nr rej. 184/91 z dnia 18.02.1991 r. 

15. Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 70, nr rej. 301/93 z dnia 03.09.1993 r. 

16. Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 82, nr rej. 435/95 z dnia 21.02.1995 r. 

17. Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza nr 40, nr rej. 315/93 z dnia 15.11.1993 r. 

18. Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza nr 60, nr rej. 294/93 z dnia 06.08.1993 r. 

19. Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego nr 23, nr rej. 293/93 z dnia 08.08.1993 r. 

 
Powyższe obiekty objęte są ścisłą ochronę konserwatorską, w której obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Wszelkie działania wymagają uzgodnień i stosownych decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

2. W obiekcie historycznym wpisanym do rejestru obowiązuje ochrona substancji obiektu w 

tym: bryły, formy architektonicznej, historycznej dyspozycji ścian, detalu architektonicznego 

(w tym kształtu okien i podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 

budowlanych. 

3. Obiekt wpisany do rejestru nie podlega rozbudowie, przebudowie ani rozbiórce, 

dopuszcza się działania budowlane jedynie w zakresie odbudowy, konserwacji i 

rewaloryzacji (w rozumieniu przywrócenia form historycznych). 

 

W obszarze planu znajdują się następujące obiekty wpisane do ewidencji zabytków 
Województwa Pomorskiego i które obejmuje się ochroną: 

1. Budynki przy ul. 17-go Marca nr 23, 24 

2. Budynki przy ul. Grunwaldzkiej nr 5, 6, 7/8, 12, 16-18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 

3. Budynki przy ul. Jagiellońskiej nr 6, 7, 8, 9, 12, 13, 97, 99, 100, 106, 107 

4. Budynki przy ul. Kopernika nr 1, 8, 14, 33 

5. Budynek przy ul. Konopnickiej nr 6 

6. Budynki przy ul. Krakowskiej nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 

7. Budynki przy ul. Mickiewicza nr 32, 49, 50, 52, 62, 63, 75 

8. Budynki przy ul. Orzeszkowej nr 2,3,4,5,6,9,10,15,17,18,19,20,21,22/23,25/26/27,28 

9. Budynki przy ul. Reymonta nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

10. Budynki przy ul. Sienkiewicza nr 16,17,18,39,42,43,44, 47,49,50,51,54,55,59 

11. Budynek przy ul. Sikorskiego nr 13 

12. Budynek przy ul. Targowej nr 33 

13. Budynki przy ul. Żeromskiego nr 23, 32, 35, 43 

Obiekty jak wyżej wymagają ochrony w zakresie zachowania ich historycznych cech 

architektury, detalu architektonicznego oraz wykończenia elewacji. Ochrona obejmuje także 

ich otoczenie. Wszelkie działania w zakresie rewaloryzacji wymagają opinii właściwego 

konserwatora zabytków. Rozbiórkę budynków o wartościach historycznych dopuszcza się w 

przypadku stwierdzenia w drodze orzeczenia technicznego, sporządzonego przez osobę 
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uprawnioną – stanu technicznego zagrażającego zdrowiu lub mieniu, po wykonaniu 

inwentaryzacji architektonicznej obiektu i uzyskaniu opinii właściwego konserwatora 

zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 

W obszarze planu ustala się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej, w której 
obowiązują następujące ustalenia: 

1. Nadrzędność priorytetów konserwatorskich nad innymi priorytetami, z wymogiem 

rewitalizacji terenu i obiektów, 

2. W obrębie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej ochronie podlegają: 

–historyczna kompozycja przestrzenna, 

–zachowane historyczne podziały katastralne, 

–historyczny układ zabudowy, 

–historyczne budynki oznaczone na rysunku, 

–zieleń komponowana i starodrzew, 

–inne elementy historycznego zagospodarowania. 

3. W obiekcie w granicach strefy, obowiązuje ochrona substancji obiektów w tym: bryły, 

formy architektonicznej, historycznej dyspozycji ścian, detalu architektonicznego (w tym 

kształtu okien i podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 

budowlanych, 

4. Obiekt nie podlega rozbudowie, przebudowie ani rozbiórce, dopuszcza się działania 

budowlane jedynie w zakresie odbudowy, konserwacji i rewaloryzacji (w rozumieniu 

przywrócenia form historycznych), 

5. Rozbiórkę obiektu dopuszcza się w przypadkach stwierdzenia w drodze orzeczenia 

technicznego przez osobę uprawnioną, stanu technicznego zagrażającego zdrowiu lub 

mieniu ludzi, po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej obiektu, 

6. Wszelkie działania w obszarze objętym strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej wymagają 

uzgodnień oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac 

zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

 

W obszarze planu ustala się strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej, w obrębie 
której obowiązują następujące ustalenia: 

1. Równorzędność priorytetów konserwatorskich z innymi priorytetami, z wymogiem 

rewitalizacji terenu i obiektów, 

2. W obrębie strefy objętej ochroną konserwatorską ochronie podlega historyczna 

kompozycja przestrzenna w tym: 

–historyczny układ zabudowy, 

–historyczne budynki oznaczone na rysunku, 

–zieleń komponowana i starodrzew, 

–inne elementy historycznego zagospodarowania, w tym ogrodzenia i nawierzchnie, 
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3. W obiektach historycznych jak w ust. 1 i 3 obowiązuje ochrona bryły, formy 

architektonicznej, historycznej dyspozycji ścian detalu architektonicznego (w tym kształtu 

okien i podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych, 

4. Rozbiórkę obiektów o wartościach historycznych dopuszcza się w przypadkach 

stwierdzenia w drodze orzeczenia technicznego przez osobę uprawnioną, stanu 

technicznego zagrażającego zdrowiu lub mieniu ludzi, po wykonaniu inwentaryzacji 

architektonicznej obiektu, 

5. W zagospodarowaniu terenów objętych strefą należy uwzględnić historyczne formy 

zagospodarowania, zaś w przypadku nowej zabudowy należy ją pod względem linii 

zabudowy, skali, gabarytów, usytuowania i formy dachu kształtować w nawiązaniu do tradycji 

najbliższego sąsiedztwa. W zabudowie tej należy w sposób harmonijny łączyć tradycję ze 

współczesnością, 

6. Wszelkie działania w obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej (tak przy 

obiektach wpisanych decyzją do rejestru zabytków oraz przy pozostałych obiektach 

reprezentujących wartości historyczne jak i przy wznoszeniu nowych obiektów) wymagają 

stosownie opinii, uzgodnień oraz stosownej decyzji właściwego konserwatora zabytków na 

prowadzenie prac zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

 
Wzdłuż Kanału Juranda ustala się strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Ochrona historycznych elementów rozwiązań hydrotechnicznych, 

2. Ochrona nabrzeży i przyległych terenów zieleni, 

3. Dopuszcza się konstrukcyjne przekrycie odcinka kanału w rejonie ul.Ż eromskiego jak na 

rysunku dla potrzeb rozwiązań drogowych, 

4. Zmiany stanu istniejącego wymagają uzyskania opinii właściwego konserwatora zabytków. 

 
Cały obszar planu objęty jest strefą obserwacji archeologicznej, w której wszelkie prace 

ziemne wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
 
 
Ustala się następujące tereny do rewitalizacji i zasady w tym zakresie obowiązujące: 

1. Wnętrza kwartałów ograniczonych ulicami: Grunwaldzką, 17-go Marca, Żeromskiego, 

Mickiewicza; 

2. Wnętrza kwartałów ograniczonych ulicami: Reymonta, Sienkiewicza, Orzeszkowej, 

Sikorskiego; 

3. Podstawowy zakres procesu rewitalizacji określa § 5 ust. 16; 

4. Procesem rewitalizacji należy objąć całe kwartały lub dające się wydzielić ich części; 

5. Określenie terenów do rewitalizacji nie ogranicza możliwości wcześniejszego 

przeprowadzenia modernizacji i rewaloryzacji poszczególnych terenów i ich otoczenia; 
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6. Procesem rewitalizacji mogą być objęte inne tereny poza określonymi w pkt. 1 i 2, w 

zależności od aktualnych potrzeb. 

 
Ustala się korytarz ekologiczny wzdłuż Kanału Juranda. W obrębie korytarza należy 

tworzyć warunki na przemieszczanie się rożnych elementów przyrody. Do korytarza włącza 

się kanał i przyległe tereny zieleni. 

Ustala się, że podstawą funkcjonowania obszaru planu jest istniejące wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną. 

 

Przeznaczenie obszaru:  

- strefa zabudowy mieszkaniowej, 

- strefa zabudowy usługowej, 

- zieleń urządzona, 

- zieleń izolacyjna, 

- tereny przeznaczone na cele sportu i rekreacji. 

 

Efektem funkcjonowania planu będzie stworzenie ram prawnych dla harmonijnego 

zagospodarowania przestrzennego obszaru planu z uwzględnieniem jego specyfiki i zasad 

zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenie konfliktów pomiędzy różnymi formami 

działalności gospodarczej z funkcjami mieszkalnymi, interesem publicznym i prawnym a 

także ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego. 
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Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami : ul. Zapolskiej,               
ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, ul. Rodziewiczówny, Armii Krajowej                     
oraz  ul. Bażyńskiego w Malborku przyjęty Uchwałą Nr XIV/107/2007 Rady Miasta 
Malborka z dnia 14 września 2007 r. 

 

 

Plan obejmuje obszar w następujących granicach: 

-od strony wschodniej wzdłuż ul. Słowackiego, 

-od strony południowej wzdłuż ul. Sprzymierzonych i ul. Rodziewiczówny, 

-od strony zachodniej wzdłuż ul. 500 lecia i przy skarpie nad rzeką Nogat wzdłuż                          

ul. Bażyńskiego, 

-od strony północnej wzdłuż ul. Zapolskiej. 

 

Podstawowe funkcje dla poszczególnych części obszaru planu: 

1. W części wschodniej jako dominujące określa się funkcje mieszkaniowe wielorodzinne i 

mieszkaniowo – usługowe, 

2. W części południowej występuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa; znaczny obszar 

zajmuje zieleń parkowa pocmentarna, 

3. W części zachodniej dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, uzupełniona przez 

zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

4. W części północnej przeważa zabudowa mieszkaniowo-usługowa uzupełniona o tereny 

obsługi ruchu drogowego związane z obsługą szpitala. 

 

Ustala się zakaz lokalizowania na obszarze objętym planem, nowych przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzania raportu 

oddziaływania na środowisko lub dla których taki raport może być wymagany w rozumieniu 

przepisów o ochronie środowiska. 

2.Ustalenia dotyczą także adaptacji istniejących terenów i obiektów na nowe funkcje. 

3.Ustalenia nie dotyczą niezbędnych urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 

techniczną i drogami. 

 

Ustala się obowiązującą zasadę, że uciążliwości wynikające z użytkowania terenów lub 

budynków, nie mogą przenikać granic własności lub użytkowania. 

 
Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego i przyrodniczego 

Dla zapewnienia ciągłości historycznej szczególnej ochronie w postępowaniu realizacyjnym, 

podlegają następujące elementy tożsamości obszaru planu: 

1. Historyczny układ ulic: Armii Krajowej, 500-lecia, Słowackiego, 

2. Zachowane obiekty zabytkowe o wartościach historycznych wymienione w opisie obszaru. 
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W obszarze planu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

- budynek dawnego Szpital Jerozolimskiego, wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 208/N z 

dnia 29.03.1962 r. 

- budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 83, wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 

296/93 z dnia 12.08.1993 r.  

- budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 92, wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 

297/93 z dnia 12.08.1993 r. 
Dla obiektów wyżej wymienionych ustala się ścisłą ochronę konserwatorską. 

 

W obiekcie historycznym wpisanym do rejestru obowiązuje ochrona substancji obiektu w 

tym: bryły, formy architektonicznej, historycznej dyspozycji ścian, detalu architektonicznego 

(w tym kształtu okien i podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 

budowlanych. Obiekt wpisany do rejestru nie podlega rozbudowie, przebudowie ani 

rozbiórce, dopuszcza się działania budowlane jedynie w zakresie odbudowy, konserwacji i 

rewaloryzacji (w rozumieniu przywrócenia form historycznych). 

 
W obszarze planu znajdują się obiekty wpisane do ewidencji zabytków Województwa 
Pomorskiego, dla których ustala się ochronę konserwatorską: 

- budynek przy ul. 500 – lecia 98, 

- budynki przy ul. Słowackiego 8,10,15,18,19,24,28,30,36-37-38-39-40-41,42a,44-45-

46,48,52, 

- budynki przy ul. Sprzymierzonych 121,124,127, 

- budynki przy ul. Zapolskiej 1, 

- budynek przy ul. Hallera 1. 

 

Obiekty te wymagają ochrony w zakresie zachowania ich historycznych cech architektury, 

detalu architektonicznego oraz wykończenia elewacji. Ochrona obejmuje także ich otoczenie. 

Wszelkie działania w zakresie rewaloryzacji wymagają opinii właściwego konserwatora 

zabytków. Rozbiórkę budynków o wartościach historycznych dopuszcza się w przypadku 

stwierdzenia w drodze orzeczenia technicznego, sporządzonego przez osobę uprawnioną – 

stanu technicznego zagrażającego zdrowiu lub mieniu, po wykonaniu inwentaryzacji 

architektonicznej obiektu i uzyskaniu opinii właściwego konserwatora zabytków zgodnie z 

przepisami szczególnymi. 

 
W obrębie terenów objętych ścisłą ochroną konserwatorską obowiązują następujące 
ustalenia: 

- nadrzędność priorytetów konserwatorskich nad innymi priorytetami, 

- w obrębie strefy objętej bezpośrednią ochroną konserwatorską ochronie podlegają: 
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–historyczna kompozycja przestrzenna, 

–historyczne podziały katastralne, 

–historyczny układ zabudowy, 

–historyczne budynki oznaczone na rysunku, 

–zieleń komponowana i starodrzew, 

–inne elementy historycznego zagospodarowania, 

- w obiektach będących w rejestrze zabytków w granicach planu, obowiązuje ochrona 

substancji obiektów w tym: bryły, formy architektonicznej, historycznej dyspozycji ścian, 

detalu architektonicznego (w tym kształtu okien i podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i 

stosowanych materiałów budowlanych, 

- obiekty będących w rejestrze zabytków nie podlegają rozbudowie, przebudowie ani 

rozbiórce, dopuszcza się działania budowlane jedynie w zakresie odbudowy, konserwacji i 

rewaloryzacji (w rozumieniu przywrócenia form historycznych), 

- wszelkie działania w obszarze objętym strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej wymagają 

uzgodnień oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac 

zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

 

W obrębie terenów objętych pośrednią ochroną konserwatorską obowiązują 
następujące ustalenia: 

- równorzędność priorytetów konserwatorskich z innymi priorytetami, 

- w obrębie strefy objętej ochroną konserwatorską ochronie podlega historyczna kompozycja 

przestrzenna w tym: 

–zachowane historyczne podziały katastralne, 

–historyczny układ zabudowy, 

–historyczne budynki oznaczone na rysunku, 

–zieleń komponowana i starodrzew, 

–inne elementy historycznego zagospodarowania, w tym ogrodzenia i nawierzchnie, 

- w obiektach historycznych jak w ust. 2 obowiązuje ochrona bryły, formy architektonicznej, 

historycznej dyspozycji ścian detalu architektonicznego (w tym kształtu okien i podziałów 

stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych, 

- rozbiórkę obiektów o wartościach historycznych dopuszcza się w przypadkach stwierdzenia 

wdrodze orzeczenia technicznego przez osobę uprawnioną, stanu technicznego 

zagrażającego zdrowiu lub mieniu ludzi, po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej 

obiektu, 

- w zagospodarowaniu terenów objętych strefą należy uwzględnić historyczne formy 

zagospodarowania, zaś w przypadku nowej zabudowy należy ją pod względem linii 

zabudowy,skali, gabarytów, usytuowania i formy dachu kształtować w nawiązaniu do tradycji 

najbliższego sąsiedztwa. W zabudowie tej należy w sposób harmonijny łączyć tradycję ze 

współczesnością, 
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- wszelkie działania w obszarze objętym strefą ochrony wymagają stosownych opinii, 

uzgodnień oraz decyzji właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie prac zgodnie z 

przepisami szczegółowymi. 
Dla całego obszaru opracowania planu ustala się strefę obserwacji archeologicznej. 

 

Ochrona istniejących zadrzewień  

- ochrona jak w ust. 1 obejmuje istniejący w obszarze planu starodrzew. 

- obowiązek ochrony drzew jak w ust. 1 ciąży na właścicielu i użytkowniku terenu. 

- obrębie zadrzewień zabrania się wykonywania nawierzchni utwardzonych szczelnych, a 

sposób zagospodarowania terenu nie może stanowić zagrożenia dla drzew. 

- szczególną ochroną obejmuje się teren zieleni parkowej pocmentarnej przy ul. Armii 

Krajowej, znajdujący się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej 

-  w obrębie terenów ochrony konserwatorskiej wycinka drzew może nastąpić, wyłącznie za 

zgodą właściwego konserwatora zabytków w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 

 

W obszarze planu obowiązuje uzgodnienie wszelkich obiektów o wysokości powyżej 30 m ze 

służbami lotnictwa cywilnego i wojskowego 

 

Tereny przeznaczone na urządzenie zieleni parkowej i pocmentarnej 

- teren parku przy ul. Armii Krajowej, 

-  teren starego cmentarza na zapleczu ul. Słowackiego. 

Przed przystąpieniem do nowego zagospodarowania należy przeprowadzić szczegółową 

inwentaryzację obiektów byłych cmentarzy oraz zieleni wraz z oceną ich stanu. Nowe 

nasadzenia należy wprowadzić zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

Obowiązuje zakaz wycinki zdrowych egzemplarzy drzew szlachetnych. Wymagana jest 

ochrona i uzupełnienie istniejącego drzewostanu. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Zapolskiej, 

Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, Armii Krajowej oraz Bażyńskiego  

w Malborku, został przygotowany na podstawie uchwały Nr 382/XLV/2006  

z dnia 09 lutego 2006 r. Rady Miasta Malborka o przystąpieniu do jego opracowania. 

 

Plan tworzy podstawy do zmian jakościowych w zakresie ładu przestrzennego dla rejonu 

objętego ulicami: Zapolskiej, Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, Armii 

Krajowej oraz Bażyńskiego, porządkuje tereny istniejącej zabudowy i określa nowe z 

uwzględnieniem obszarów stanowiących własność miasta. Efektem funkcjonowania planu 

będzie stworzenie ram prawnych dla harmonijnego zagospodarowania przestrzennego 

obszaru planu z uwzględnieniem jego specyfiki i zasad zrównoważonego rozwoju oraz 
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ograniczenie konfliktów pomiędzy różnymi formami działalności gospodarczej z funkcjami 

mieszkalnymi, interesem publicznym i prawnym a także ochrona środowiska kulturowego i 

przyrodniczego. Powyższe informacje uzasadniają wniesienie uchwały pod obrady Rady 

Miasta Malborka z wnioskiem o jej przyjęcie. 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w 
Malborku-Kałdowie przyjęty Uchwałą Nr 117/XIV/99 Rady Miasta Malborka z dnia 
02.12.1999 r. 

 

Na planowanym obszarze obowiązują następujące zasady uzbrojenia terenów: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) planowane tereny należy podłączyć do miejskiej sieci wodociągowej w ulicy 

Zamkowej, 

b) lokalną sieć wodociągową należy usytuować w liniach regulacyjnych planowanych 

ulic, z możliwością zamknięcia pierścieniowego (docelowo) poprzez ulice 3KD, 4cKX i 

4aKD, 

c) należy uwzględnić możliwość rozbudowy sieci dla potrzeb potencjalnych terenów 

rozwojowych sąsiadujących z niniejszym terenem po stronie południowo-wschodniej i 

południowo-zachodniej; 

2) w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi: 

a) planowany obszar wymaga podłączenia do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, 

przy konieczności pompowania ścieków do oczyszczalni miejskiej, 

b) usytuowanie przepompowni ścieków wskazano na rysunku planu, przy czym 

dopuszcza się również usytuowanie w innych miejscach w granicach planu, 

stosownie do potrzeb, 

c) lokalną sieć kanalizacji sanitarnej należy sytuować w liniach regulacyjnych 

planowanych ulic, 

d) należy uwzględnić możliwość rozbudowy sieci dla potrzeb potencjalnych terenów 

rozwojowych sąsiadujących z niniejszym terenem po stronie południowo-wschodniej i 

południowo-zachodniej, 

e) do czasu zrealizowania urządzeń docelowych dopuszcza się rozwiązania 

indywidualne, np. w postaci zbiorników bezodpływowych, co wynika z położenia 

planowanych terenów na skraju miasta (daleka odległość od końcówek sieci, 

konieczność pompowania ścieków) oraz z uwzględnienia dużych powierzchni działek 

budowlanych rzędu 1 500 -:- 2 000 m2 (warunek efektywności sieci); 

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

a) w planowanych ulicach należy przewidzieć systemowe rozwiązania odnośnie 

odprowadzenia wód opadowych, uwzględniając możliwość docelowej likwidacji 
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niektórych rowów przydrożnych w powiązaniu z systemem drenażowym na 

poszczególnych działkach budowlanych, 

b) problem odwodnienia terenów należy rozpatrywać kompleksowo, z uwzględnieniem 

potencjalnych terenów rozwojowych sąsiadujących z niniejszym terenem po stronie 

południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, 

c) dopuszcza się możliwość odprowadzenia wód deszczowych z końcówek ulic 4aKD i 

4bKD poprzez teren 8MG do istniejącego rowu biegnącego wzdłuż granicy planu; 

4) w zakresie zasilania w energię elektryczną: 

a) planowany obszar wymaga zasilania w energię elektryczną z wykorzystaniem 

istniejących w sąsiedztwie urządzeń, w tym istniejącej linii SN-15 kV przy ulicy 1KL, 

b) przy ulicy 2KL rezerwuje się miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej, 

uwzględniając również potrzebę zasilania potencjalnych terenów budowlanych po 

drugiej stronie ulicy 2KL, przy czym dopuszcza się możliwość lokalizacji trafostacji w 

innym miejscu stosownie do potrzeb, np. na terenach przewidzianych pod zabudowę, 

c) lokalną sieć nn-0,4 kV należy usytuować w liniach regulacyjnych planowanych ulic, z 

możliwością zamknięcia pierścieniowego (docelowo) poprzez ulice 4aKD, 4cKX i 

3KD, 

d) należy uwzględnić możliwość rozbudowy sieci dla potrzeb potencjalnych terenów 

rozwojowych sąsiadujących z niniejszym terenem po stronie południowo-wschodniej i 

południowo-zachodniej; 

5) w zakresie zasilania w gaz przewodowy: 

- w liniach regulacyjnych ulic należy przewidzieć miejsce na sieć gazową niskiego 

ciśnienia dla potrzeb obsługi przyległych terenów budowlanych; 

6) w zakresie połączeń telekomunikacyjnych: 

- w liniach regulacyjnych ulic należy przewidzieć miejsce na kanalizację telefoniczną 

dla potrzeb obsługi przyległych terenów budowlanych. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka obszar 
dzielnicy Kałdowo przyjęty uchwałą Nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka z 
dnia 14 grudnia 2006 r. 
 
Plan obejmuje obszar w następujących granicach: 

- od strony wschodniej wzdłuż brzegu rz. Nogat, 

- od strony południowej wzdłuż drogi krajowej nr 22, 

- od strony zachodniej po granicy miasta Malbork z wyłączeniem obszaru 

objętego MPZP „Zamkowa”, 

- od strony północnej po granicy miasta Malbork, wzdłuż terenów nieczynnego 

wysypiska śmieci oraz ogrodów działkowych, następnie wzdłuż granicy terenów 

kolejowych.  
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Ustala się następujące podstawowe funkcje dla poszczególnych części obszaru planu:  

1/ w części wschodniej jako dominującą określa się funkcje usług turystycznych oraz 

funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe, 

2/ w części południowej przeważa zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa 

oraz mieszkaniowo – usługowa, 

3/ w części zachodniej dominuje zieleń naturalna wraz ze stawami, tereny upraw 

rolniczych uzupełnione zagrodami agroturystycznymi, 

4/ w części północnej przeważają ekstensywne formy zagospodarowania jak 

zalesienia po rekultywacji terenu, oraz zieleń ogrodów działkowych oraz uprawy 

ogrodnicze. 

 

Dla potrzeb programów rozwojowych określa się liczbę ludności w obszarze planu dla roku 

2005 na 1600 osób oraz wynikającą z chłonności terenów całej dzielnicy na 2400 osób w 

tym 300 osób w hotelach. 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Al. Wojska Polskiego, 
Dalekiej, Dąbrowskiego, Toruńskiej i Andersa w dzielnicy Piaski przyjęty Uchwałą Nr 
188/XXV/2004 Rady Miasta Malborka z dnia 08 lipca 2004r. 

 

Plan obejmuje obszar w następujących granicach: 

- od południa granica pasa drogi krajowej nr 22 w ciągu ul. Al. Wojska Polskiego, 

- od zachodu zewnętrzna granica pasa drogowego ul. Andersa wraz z fragmentem zespołu 

garażowego i zieleni, 

- od północy zewnętrzna granica pasa drogowego ulicy Toruńskiej, 

- od wschodu zewnętrzna granica zabudowy usługowo – mieszkaniowej wzdłuż ulicy 

Dalekiej łącznie z ulicą dojazdową. 

Ustala się następujące podstawowe funkcje dla poszczególnych części obszaru planu: 

1/ w części centralnej obszaru planu dominują funkcje produkcyjne i składowe, 

2/ na zachód od Kanału Ulgi przewaga zabudowy jednorodzinnej, na południe od tej 

zabudowy tereny sportu i usług, 

3/ wzdłuż al. Wojska Polskiego na terenie byłych koszar dominacja funkcji oświaty i usług, 

4/ na wschód od ulicy Dalekiej funkcje usługowo – mieszkaniowe. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy 
Piaski przy ul. Wołyńskiej i Warszawskiej w Malborku przyjęty Uchwałą Nr 
187/XXV/2004 Rady Miasta Malborka z dnia 08 lipca 2004r. 
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Plan obejmuje obszar w następujących granicach: 

- od strony wschodniej po zewnętrznej granicy pasa drogowego ulicy Wiosennej, 

- od strony południowej po zewnętrznej granicy pasa drogowego ulicy Wołyńskiej, 

- od strony zachodniej wzdłuż alei w parku, 

- od strony północnej wzdłuż istniejącego sięgacza do zabudowy jednorodzinnej           

z ul. Wiosennej. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej „PIASKI II” 
w Malborku przyjęty Uchwałą Nr 287/XXXIV/2001 Rady Miasta Malborka z dnia 05.07. 
2001 r. 
 

Teren objęty ustaleniami w niniejszej uchwale ograniczony jest: 

– od południa i zachodu zewnętrzną granicą terenów kolejowych PKP, 

– od północy drogą krajową Nr 22 w ciągu Al. Wojska Polskiego, 

– od wschodu ul. Piaskową. 

 

Ustala się na obszarze objętym planem: 

1. Funkcje główne terenu: 

1) funkcja komercyjna w pełnym zakresie: w skład, której wchodzą: usługi 

ogólne, usługi handlowe, magazyny, składy, hurtownie, produkcja, 

przetwórczość itp., 

2) funkcja komunikacyjna,  

3) funkcja administracyjna, 

2. Funkcje dopuszczone: 

- mieszkalna, preferowana usługowo-mieszkalna; także funkcja usług kultury. 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
przemysłowej Piaski II w Malborku przyjęta Uchwałą Nr XIV/109/2007 Rady Miasta 
Malborka  z dnia 14 września 2007 r.  

 

Plan obejmuje obszar w następujących granicach: 

- od strony wschodniej wzdłuż ul. Piaskowej, 

- od strony południowej wzdłuż granicy terenów kolejowych, 

- od strony zachodniej wzdłuż bocznicy kolejowej, 

- od strony północnej wzdłuż Al. Wojska Polskiego. 

 

Ustala się następujące podstawowe funkcje obszaru planu: 

1. Obszar planu zdominowany jest przez tereny usług produkcyjnych, składów i magazynów, 
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2. W centralnej części planu przy ul. Koszykowej zaadaptowane tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, 

3. Wzdłuż Al. Wojska Polskiego tereny usług produkcyjnych uzupełnione są zabudową 

mieszkaniowo-usługową oraz usługową. 

 

Ustala się zakaz lokalizowania na obszarze objętym planem, nowych przedsięwzięć w 

zakresie obiektów produkcyjnych i składów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

 

Dopuszcza się możliwość lokalizowania przedsięwzięć, które mogą wymagać raportu 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem 

terenów bezpośrednio graniczących z zabudowa mieszkaniową. Ustalenia dotyczą także 

adaptacji istniejących terenów i obiektów na nowe funkcje z wyjątkiem rozbudowy i 

modernizacji istniejących funkcji. Ustala się obowiązującą zasadę, że uciążliwości 

wynikające z użytkowania terenów lub budynków, nie mogą przenikać granic własności lub 

użytkowania. 

 

 

Ochrona konserwatorska  

Ustala się ochronę konserwatorską dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków 

Województwa Pomorskiego: 

- budynki przy Al. Wojska Polskiego 50, 51a, 51, 52, 62/63, 

- budynki przy ul. Koszykowej 14, 22, 26, 28, 31, 32, 37.  

Obiekty wymagają ochrony w zakresie zachowania ich historycznych cech architektury, 

detalu architektonicznego oraz wykończenia elewacji. Ochrona obejmuje także ich otoczenie. 

Wszelkie działania w zakresie rewaloryzacji wymagają opinii właściwego konserwatora 

zabytków. Rozbiórkę obiektów o wartościach historycznych dopuszcza się w przypadku 

stwierdzenia w drodze orzeczenia technicznego, sporządzonego przez osobę1 uprawnioną – 

stanu technicznego zagrażającego zdrowiu lub mieniu, po wykonaniu inwentaryzacji 

architektonicznej obiektu i uzyskaniu opinii właściwego konserwatora zabytków zgodnie z 

przepisami szczególnymi. 

 

Na obszarze obowiązywania planu ustala się ochronę istniejących zadrzewień wg 
następujących zasad: 

1. Ochrona obejmuje istniejący w obrębie planu starodrzew. 
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2. Obowiązek ochrony drzew ciąży na właścicielu i użytkowniku terenu. 

3. W obrębie zadrzewień zabrania się wykonywania nawierzchni utwardzonych szczelnych, a 

sposób zagospodarowania terenu nie może stanowić zagrożenia dla drzew. 

4. W obrębie terenów ochrony konserwatorskiej wycinka drzew może nastąpić wyłącznie za 

zgodą właściwego Konserwatora Zabytków w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 

W obszarze planu obowiązuje uzgodnienie wszelkich obiektów o wysokości powyżej 
35 m ze służbami lotnictwa cywilnego i wojskowego. 
 
 
Na zabudowę mieszkaniowo – usługową przeznaczono tereny przy ul. Koszykowej i al. 

Wojska Polskiego. 

 
Na zabudowę usług produkcyjnych i składów ustala się teren położony wzdłuż Al. Wojska 

Polskiego. Na opisywanym terenie dopuszcza się wszystkie rodzaje działalności 

produkcyjnej, składów i magazynów z wyjątkiem nowych obiektów, które mogą znacząco 

wpływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

Dopuszcza się funkcje mogące wymagać raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu 

przepisów ochrony środowiska z wyłączeniem bezpośredniego sąsiedztwa obiektów 

mieszkaniowych. Wyklucza się natomiast funkcje mieszkaniowe. Jako funkcje uzupełniające 

mogą występować obiekty usługowe w tym handlowe, dla których funkcje podstawowe nie 

są kolizyjne.  

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej 

PIASKI II w Malborku, została przygotowana na podstawie uchwały Nr 259/XXXII/2005                  

z dnia 24 lutego 20005 r. Rady Miasta Malborka o przystąpieniu do jego opracowania. Plan 

tworzy podstawy do zmian jakościowych w zakresie ładu przestrzennego dla dzielnicy 

PIASKI, porządkuje tereny istniejącej zabudowy i określa nowe z uwzględnieniem obszarów 

stanowiących własność miasta. 

 

Efektem funkcjonowania planu będzie stworzenie ram prawnych dla harmonijnego 

zagospodarowania przestrzennego obszaru planu z uwzględnieniem jego specyfiki i zasad 

zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenie konfliktów pomiędzy różnymi formami 

działalności gospodarczej z funkcjami mieszkalnymi, interesem publicznym i prawnym a 

także ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 
północnej części miasta Malborka przyjęty uchwałą nr 90/XI/2003 Rady Miasta 
Malborka z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

 

Teren objęty ustaleniami w niniejszej uchwale obejmuje: 

– od zachodu zewnętrzną granicę ulicy Parkowej, 

– od północy zewnętrzną granicę ulicy Sportowej, 

– od wschodu terenem prywatnym (dz. 13/2) użytkowanym rolniczo, 

– od południa terenem ogrodów działkowych (dz.14). 

 

Ustala się następujące podstawowe funkcje dla poszczególnych części obszaru planu:  

1/ jako dominującą określa się funkcję mieszkaniową z przewagą zabudowy 

jednorodzinnej, 

2/ w części południowej funkcje mieszkaniowe i usługowe, 

3/ po stronie zachodniej zostaje utrzymana zieleń parkowa. 

  

 

 

Miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Słupecka II  
w Malborku przyjęty Uchwałą Nr  193 / XXXIII / 97 Rady  Miasta  Malborka z dnia                  
29 kwietnia  1997 roku. 

 

Plan obejmuje obszar określony granicami: 

- od północy - ul. Zygmunta Starego, ul. Jana III Sobieskiego  

- od wschodu - ul. Zakopiańska , ul. Dąbrówki 

- od południa - fragment działki 5/1 i granica działki 5/3  

- od zachodu - ul. Włościańska , ul. Słupecka , ul. Sprzymierzonych 

 

Ustala się następujące funkcje terenu: 

1) Funkcja mieszkaniowa w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej i zwartej wraz z 

niezbędnymi terenami i urządzeniami związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem 

terenu - usługi podstawowe, tereny zieleni publicznej i tereny komunikacji. 

2) Usługi publiczne dla obsługi mieszkańców osiedla i sąsiednich terenów  zabudowy 

mieszkaniowej - szkoła podstawowa, przedszkole, tereny sportu i rekreacji 

osiedlowej. 

3) Tereny działalności gospodarczej wraz z zabudową mieszkaniową dla  właścicieli 

terenów. 
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Plan został zmieniony w roku 2005 i przyjęty Uchwałą nr 335/XL/05 z dnia 29 września 2005. 

Celem wprowadzenia zmiany do planu była zmiana zaproponowanych ustaleń ze względu 

na niskie zainteresowanie inwestorów zabudową szeregową. Proponowane ustalenia mają 

na celu wprowadzenie nowego zagospodarowania parterowymi domami jednorodzinnymi o 

zbliżonych gabarytach i wyglądzie. Zapisane w projekcie planu zasady zagospodarowania 

umożliwiają realizację 23 domów jednorodzinnych na działkach o zróżnicowanej wielkości. 

 

Obowiązujące zmiany: 
 

1. Na terenie objętym planem nie dopuszcza się stosowania bezodpływowych 

zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.; 

2. Wprowadza się obowiązek zastosowania niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł 

ciepła; 

3. Wprowadza się obowiązek zachowania istniejących drzew zlokalizowanych na 

obszarze objętym planem. Wycinka drzew wyłącznie na warunkach przepisów ustawy o 

ochronie przyrody.  

3. Na terenie objętym planem nie występują tereny objęte ochroną krajobrazu w rozumieniu 

ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr. 92 poz. 880 ,ze 

zmianami) 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Malborku  
w kwartale: ul. Zieleniecka- Wojska Polskiego i rzeki Nogat zatwierdzony Uchwałą 
Rady Miasta Malborka z dnia 02.12.1999 r.  

 

Na obszarze obowiązuje: 

-     funkcja mieszkaniowa, zabudowa jednorodzinna i bliźniacza 

- funkcja usługowa z zabudową mieszkaniową 

- funkcja usługowo-handlowa 

-    funkcja  gospodarcza- szeroko pojęta, w tym magazynowa, produkcyjna, usługowa, z 

wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych lub mogących  pogorszyć stan środowiska 

- funkcja gospodarcza z wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych i mogących 

pogorszyć stan środowiska 

- funkcja administracyjna 

- urządzenia obsługi ruchu drogowego 

- funkcja handlowo-usługowa. 

 

Na wyznaczonym terenie występują grunty słabonośne- wszelka zabudowa kubaturowa musi 

być poprzedzona badaniami geologicznymi. Ograniczeniem dla zabudowy i 
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zagospodarowania terenu jest przechodzący przez środek działki gazociąg średniego 

ciśnienia, a także istnienie linii elektorenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV. 

Zagospodarowanie terenów otwartych: 

 
-   obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy 

- utrzymanie terenów zielonych w granicy obwałowań rzeki Nogat zgodnie z przepisami 

szczególnymi dla obszarów objętych chronionym krajobrazem oraz przepisami szczególnymi 

- ustala się przebieg granicy obszaru chronionego krajobrazu rzeki Nogat wzdłuż linii 

górnego załomu skarpy Nogatu, w odległości 5 m powyżej górnego załomu skarpy rzeki. 

 

Mając na uwadze ochronę wód należy objąć ścisłą ochroną i utrzymaniem w sprawności 

funkcjonowania hydrotechnicznych urządzeń zabezpieczających. Obowiązują zasady 

gospodarowania jak dla obszarów chronionego krajobrazu. 

 

 

Miasto posiada również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalone przez Radę Miasta w dniu 28.03.1996, które jest dokumentem 

określającym politykę przestrzenną gminy. Ranga tego dokumentu jest wysoka, ponieważ 

zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego muszą być sporządzone zgodnie z ustaleniami studium. 

 
Sytuację w mieście w zakresie planowania przestrzennego ilustruje poniższa tabela: 
 
 
Tab. Sytuacja w zakresie zagospodarowania przestrzennego w mieście Malborku 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
  Powierzchnia terenów wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

    na podst. art.13 ust.1 pkt 1,2,3,5 ustawy z 1994 r. i art.10 ust.2 pkt 8 
ustawy z 2003 r. oraz przepisów odrębnych ha 0
    pozostałe tereny ha 0

    wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze ha 34,05 

    wymagające zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne ha 0
    przeznaczone do zalesienia ha 0

    pod zabudowę mieszkaniową ha 0
  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podst. ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. 
    plany obowiązujące ogółem szt 6

    plany obowiązujące dla terenów wskazanych w studium do sporządzenia 
planu na podst. art.13 ust.1 p.1,2,3,5 ustawy z 1994 r. szt 0

    plany obowiązujące dla pozostałych terenów wskazanych w studium do 
sporządzenia planów szt 6
    pow. gminy objęta obowiązującymi planami miejscowymi ogółem ha 272

    pow. objęta obowiązującymi planami miejscow. dla terenów wskaz. w 
studium do sporządz. planu na podst. art. 13 ust.1 p.1,2,3,5 ustawy z 1994 r. ha 0
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    pow. objęta obowiązującymi planami miejscow. dla pozostałych terenów 
wskazanych w studium do sporządzenia planów ha 272

    łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w planach 
przeznaczenie na cele nierolnicze ha 0

    łączna powierzchnia gruntów leśnych, dla których zmieniono w planach 
przeznaczenie na cele nieleśne ha 0

    łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach do zalesienia ha 0

    łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach pod zabudowę ha 222

    łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach pod zabudowę 
mieszkaniową ha 99

    projekty planów ogółem szt 0

    projekty planów dla terenów wskaz. w studium do sporządz. planu na 
podst. art.13 ust.1 pkt.1,2,3,5 ustawy z 1994 r. szt 0

    projekty planów dla pozostałych terenów wskazanych w studium do 
sporządzenia planów szt 0

    powierzchnia gminy objęta projektami planów ogółem ha 0

    powierzchnia objęta projektami planów dla terenów wskaz. w studium do 
sporządz. planu na podst. art.13 ust.1 pkt.1,2,3,5 ustawy z 1994 r. ha 0

    powierzchnia objęta projektami planów dla pozostałych terenów 
wskazanych w studium do sporządzenia planów ha 0

    powierzchnia objęta projektami planów terenów objętych obowiązującymi 
planami ha 0

    powierzchnia objęta projektami planów terenów nieobjętych 
obowiązującymi planami ha 0
  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podst. ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. 
    plany obowiązujące ogółem szt 3

    plany obowiązujące dla terenów wskazanych w studium na podst. 
obowiązku wynikającego z art.10 ust2 pkt.8 ustawy z 2003 r. oraz przepisów 
odrębnych szt 0

    plany obowiązujące dla pozostałych terenów wskazanych w studium do 
sporządzenia planów szt 3

    pow. gminy objęta obowiązującymi planami miejscowymi ogółem ha 218

    pow. dla terenów wskazanych w studium na podst. obowiązku 
wynikającego z art.10 ust2 pkt.8 ustawy z 2003 r. oraz przepisów odrębnych ha 0

    pow. objęta obowiązującymi planami miejscow. dla pozostałych terenów 
wskazanych w studium do sporządzenia planów ha 218

    łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w planach 
przeznaczenie na cele nierolnicze ha 0

    łączna powierzchnia gruntów leśnych, dla których zmieniono w planach 
przeznaczenie na cele nieleśne ha 0

    łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach do zalesienia ha 0

    łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach pod zabudowę ha 138

    łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach pod zabudowę 
mieszkaniową ha 84

    projekty planów ogółem szt 0

    projekty planów dla terenów wskazanych w studium na podstawie 
obowiązku wynikającego z art.10 ust.2 pkt.8 ustawy z 2003 r. oraz przepisów 
odrębnych szt 0

    projekty planów dla pozostałych terenów wskazanych w studium do 
sporządzenia planów szt 0
    powierzchnia gminy objęta projektami planów ogółem ha 98

    pow. objęta projektami planów dla terenów wskaz. w studium na podst. 
obowiązku wynikaj. z art.10 ust.2 pkt.8 ustawy z 2003 r. oraz przepisów 
odrębnych ha 0

    powierzchnia objęta projektami planów dla pozostałych terenów 
wskazanych w studium do sporządzenia planów ha 98
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    powierzchnia objęta projektami planów terenów objętych obowiązującymi 
planami ha 33

    powierzchnia objęta projektami planów terenów nieobjętych 
obowiązującymi planami ha 65

  Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy 
    wydane na podst. art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

      wnioski o wydanie decyzji szt 70

      wydane ostateczne decyzje ogółem szt 70

      wydane ostateczne decyzje odmowne szt 0
    wydane na podst. art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

      wnioski o wydanie decyzji szt 409

      wydane ostateczne decyzje ogółem szt 409

      wydane ostateczne decyzje o ustaleniu warunków dla zabudowy 
mieszkaniowej szt 406
      wydane ostateczne decyzje odmowne szt 3
 
Źródło: GUS, Urząd Miasta Malborka Wydział Architektury 

 
 
1.3 Strefy ochrony konserwatorskiej 
 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Elblągu ustanowił następujące strefy ochrony 

konserwatorskiej: 

 
Strefa ścisłej ochrony konserwatorskie A 1: 

obejmuje kompleks Zamku Krzyżackiego wraz z podzamczami, fosą, terenem dawnego 

stawu Wielkiego Mistrza nr decyzji 29/N z dnia 20.09.1949r. 

w granicach: wyznaczonych od zachodu rzeką Nogat, od południa fosą oddzielającą zamek 

od miasta, ul. Starościańską i Piastowską do ul. Portowej, od wschodu ulicą Portową, od 

północy drogą biegnąca do grobli ok. 200m na północ od nasypu. 

 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej A 2: 

obejmuje teren dawnego Starego Miasta w obrębie dawnych murów miejskich nr decyzji 

83/N  z dnia 17.07.1959r. 

w granicach: wyznaczonych od zachodu rzeka Nogat, od północy fosa oddzielającą miasto 

od zamku, od południa Aleją Rodła, od wschodu linią wyznaczoną dawnymi murami 

miejskimi 

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Elblągu postuluje odtworzenie zabudowy pomiędzy 

brzegiem Nogatu a murami miasta, o architekturze nawiązującej pod względem 

usytuowania, bryły i elewacjach do dawnej zabudowy zniszczonej w 1945 roku. 

 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej A 3: 

Obejmuje jednostkę wojskową wraz z zabudową 
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w granicach: wyznaczonych od zachodniego wschodu granica posesji ul. Słowackiego, od 

południa granicą cmentarza, od wschodu ul. Jagiellońską, od północy placem 3 Maja, ul. 17 

Marca i ul. Derdowskiego. 

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Elblągu postuluje uzupełnienie zabudowy na pustych 

działkach budynkami o architekturze nawiązującej do zachowanej, historycznej, zabudowy. 

 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej A 4: 

układ urbanistyczny w rejonie ulic Żeromskiego, Kasprowicza, 17 Marca, Derdowskiego 

wpisany do rejestru zabytków decyzją 179/90z dnia 21.11.1990r. 

w granicach: wyznaczonych od zachodu zabudową ul. Kasprowicza, od wschodu ul. 

17Marca, od północy osią ul. Żeromskiego, od południa osią ul. Derdowskiego. 

 
Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej A 5:  

układ urbanistyczny w rejonie ulic Chopina, Szymanowskiego, Wiślanej, Toruńskiej, 

Grudziądzkiej, Ciepłej, Łąkowej, Sportowej wpisany do rejestru zabytków decyzją 122/90 z 

dnia 22.10.1999 roku. 

w granicach: wyznaczonych od zachodu skrajem parku i ulicą Łąkową, od wschodu granicą 

wschodni parcel przy ulicy Grudziądzkiej, od południa ul. Sportową i granicą stadionu, od 

południa południowa granicą posesji położonych przy ulicy Grudziądzkiej i Wiślanej. 

 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej A 6: 

układ urbanistyczny w rejonie ulic armii Krajowej, Słowackiego, Sprzymierzonych 

w granicach: wyznaczonych od zachodu Skarpą Nogatu, od południa Aleją Rodła – 17 Marca 

– Żeromskiego, od wschodu wschodnią zabudową ulicy Słowackiego do parceli nr 166/2, 

następnie osią ulicy Żeromskiego, od wschodu skrajem cmentarza do ulicy 

Sprzymierzonych, następnie wschodnia zabudową ul. Sprzymierzonych do wysokości 

południowej granicy cmentarza aliantów granicą południową wytycza południowa granica 

cmentarza. 

 
Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej A 7: 

teren dawnego młyna gotyckiego, nr rejestru 39 z dnia 17.02.1956 r. 

w granicach: wyznaczonych kanałem Juranda, ul. Konopnickiej oraz granica posesji. 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B1: 

obejmuje teren zabudowy przy ul. Kościuszki. 

w granicach: zabudowy od ul. Kościuszki po południowej stronie aż do Alei Rodła, płn. 193 i 

194 po współczesne zabudowania od zach. 
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Strefa ochrony konserwatorskiej B 2:  

obejmuje teren zabudowy przy ul. Poczty Gdańskiej i 17 Marca. 

w granicach: zabudowy ul. Poczty Polskiej po Aleję Rodła i obustronną zabudowę ul. 17 

Marca po ulice Piłsudskiego. 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 3: 

obejmuje teren zabudowy przy ulicy Mickiewicza, Konopnickiej, Żeromskiego, Kopernika. 

w granicach: od południa Aleja Rodła, od zachodu ulica 17 Marca, Żeromskiego, zachodnia 

zabudowa ulicy Mickiewicza, a zachodnia strona kanału Juranda na szerokość wyznaczoną 

przyległymi parcelami przy ulicy Targowej, od wschodniej ograniczona zabudową po 

wschodniej stronie kanału przy ulicy Mickiewicza oraz osią ulicy Konopnickiej do ulicy 

Targowej. 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 4: 

obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Sienkiewicza, Orzeszkowej, Krakowskiej, 

Reymonta, Prusa. 

w granicach: płn.- wsch. strona do ul. Orzeszkowej oraz zach. strona ul. Sienkiewicza, płn. i 

płd. wsch. strona do ul. Krakowskiej, ul. Orzeszkowej, obustronna zabudowa ul. Krakowskiej 

i Rejmonta wraz ze skwerem przy ulicy. 

 
 
Strefa ochrony konserwatorskiej B 5: 

obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kraszewskiego 

w granicach: obustronnej zabudowy ul. Kraszewskiego, płn. pierzeja wsch. części ul. Prusa 

oraz płn. strona ul. Fałata 

 
Strefa ochrony konserwatorskiej B 6: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej przy ul. Fałata 

w granicach: południowa strona ulicy Fałata. 
 
 
Strefa ochrony konserwatorskiej B 7: 
obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic gen. de Gaulla, Chodkiewicza, 

Chrobrego. 

w granicach: do 44 oraz obustronnej zwartej zabudowy ul. Chodkiewicza 

 
Strefa ochrony konserwatorskiej B 8: 

obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Nowowiejskiej 

w granicach: obustronnej zabudowy od oraz wschodniej części ul. Westerplatte. 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 9: 

obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej przy ul. Buczka 
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w granicach: obustronnej zabudowy od ulicy Buczka 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 10: 

obejmuje teren zabudowy przy ul. Zakopiańskiej i Jagiellońskiej  

w granicach wyznaczonych osiami ulic, od płn. wyznaczonej płn. granicą cmentarza 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 11: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej  w rejonie ulic Poznańskiej i Pionierów.  

w granicach: obustronnej zabudowy ulic 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 12: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kusocińskiego , Mikołajczyka 

w granicach: obustronnej zabudowy ulic 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 13: 

obejmuje teren dawnego PGR Malbork 

w granicach: wyznaczonych od zachodu korytami Kanału Juranda i Upustu, od płd. 

ogrodzeniem, od wsch. i płn. lokalnymi drogami 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 14: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kochanowskiego, Struga i Polnej 

w granicach: obustronnej zabudowy ulic 

 
Strefa ochrony konserwatorskiej B 15: 

obejmuje teren dawnej Jednostki Wojskowej przy ulicy Wojska Polskiego 

w granicach: terenu dawnej jednostki 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 16: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Dąbrowskiego, Saperów, Nogatowa, 

Wojska Polskiego 

w granicach: ujętych ulicami Wojska Polskiego – Nogatowa, północną zabudową ul. 

Broniewskiego, zachodnia zabudową ul. Reja i Daleką 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 17: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Zielenieckiej, Okopowej, Lubelskiej. 

w granicach: obustronnej zabudowy ulic 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 18: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Ogrodowej i Tczewskiej 
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w granicach: obustronnej zabudowy ulicy Ogrodowej oraz teren po płn. stronie ul. Tczewskiej 

z kościołem, cmentarzem pomiędzy ulicą Ceglana a Zamkową z granicą wytyczona płn. 

granica cmentarza. 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 19: 

obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Marszałkowskiej, Wspólnej 

 w granicach: obustronnej zabudowy ulic 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 20: 
obejmuje teren dawnego cmentarza w narożniku ulic Wejhera i Mazowieckiej 
 
 

Strefa ochrony konserwatorskiej B 21: 

obejmuje teren szkoły w narożniku ulic Wejhera i Głowackiego. 

 

Strefa ochrony konserwatorskiej  

obejmująca ekspozycje Dworca PKP 

 

Strefa ochrony krajobrazu K 1: 

obejmuje obszar nasypów kolejowych dawnych i obecnych torowisk i rozjazdów we wsch. 

części w granicach: miasta  

 

Strefa ochrony krajobrazu K 2: 

obejmuje teren po obu stronach kanału Juranda 

w granicach: wyraźnej widoczności od granicy miasta po strefie D, (ochrona kolejnymi 

Strefami) 

 

Strefa ochrony krajobrazu K 3: 

obejmuje teren po obu stronach kanału Upustu Kanału Juranda 

w granicach: wyraźnej widoczności 

 

Strefa ścisłej ochrony archeologicznej W 1: 

obejmuje teren kompleksu zamkowego, pokrywa się ze strefą A 1 

 

Strefa ścisłej ochrony archeologicznej W 2: 

obejmuje teren dawnego Starego Miasta, pokrywa się ze strefą A 1 

 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej W 3: 

obejmuje skarpę Nogatu oraz obszar dzielnicy Wielbark 
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Strefa obserwacji archeologicznej OW 1: 

obejmuje teren miasta od kompleksu zamkowo – miejskiego po granice wytyczoną ulicami 

Sikorskiego – Wybickiego – Sucharskiego – Targową – Jagiellońską – Sprzymierzonych 

 

Strefa obserwacji archeologicznej OW 2: 

obejmuje teren Kałdowa na przeciw Zamku 

 

Strefa ochrony ekspozycji E 1: 

obejmuje teren kompleksu zamkowego, pokrywa się strefą A 1 

 

Strefa ochrony ekspozycji E 2: 

obejmuje teren dawnego Starego Miasta, pokrywa się ze strefą A 1 

 

Strefa ochrony ekspozycji E 3: 

obejmuje teren ekspozycji panoramy Miasta Malborka i Kałdowa, rozciąga się od zabudowy 

ulicy Wałowej, po zach. stronie Nogatu aż po zabudowania na wsch. brzegu w granicach 

miasta od płd., od płn. ograniczona nasypem klejowym. 

 

Strefa ochrony ekspozycji E 4: 

Obejmuje ekspozycję wnętrz ulicznych i placów; 

Ul. Armii Krajowej i 500-lecia, 17 Marca, Placu 3-Maja, ul. Mickiewicz, Kościuszki, 

Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Chopina. 

 

Strefa ochrony ekspozycji E 5: 

Obejmuje obszar pomiędzy ul. Słowackiego i Sprzymierzonych – ekspozycja d. cmentarza 

ewangelickiego oraz zabudowy przy ul. Słowackiego 

 

Strefa ochrony ekspozycji E 6. 

Obejmuje ekspozycję Dworca PKP 

 
Strefa ochrony ekspozycji E 7: 

Obejmuje ekspozycję gotyckiego młyna przy ulicy Konopnickiej od płd. strony. 

 
WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE MIASTA 

MALBORKA 
 
 
L
P. 

OBIEKT ULICA NR 
DOMU 

NR 
DECYZJI 

DATA 
DECYZJI 

1. Miasto i zamek   83/N 17.07.1959  

2. Układ urbanistyczny rejon ulic  179/90 21.11.1990 
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Żeromskiego, 
Kasprowicza, 
Derdowskiego, 17-
go Marca  

3. Układ urbanistyczny rejon ulic 
Szymanowskiego, 
Chopina, Wiślana, 
Grudziądzka, 
Toruńska 

 122/90 22.10.1990 

4. Zespól zabudowań zamkowych   29/N 20.09.1949 

5. Pozostałości systemu 
obronnego 

  227/N 08.09.1962 

6. Kościół pod w.św. J. Chrzciciela Osiedle Stare 
Miasto 

22 63/13 30.05.1957 

7. Kościół pod w. Matki Boskiej  
Nieustającej Pomocy 

Słowackiego 76 207/N 29.03.1962 

8. Brama Mariacka Aleja Rodła  20 29.07.1949 

9. Brama Garncarska 17-go Marca  209/N 29.03.1962 

1
0 

Ratusz Osiedle Stare 
Miasto 

 226/N 06.08.1962 

1
1 

Szpital Jerozolimski Armii Krajowej  208/N 29.03.1962 

1
2 

Budynek Szkoły Łacińskiej   153/90 01.02.1990 

1
3 

Młyn Górny ul. Konopnickiej  39 17.02.1956 

1
4 

Budynek dworca PKP wraz            
z peronami i budynkiem 
ekspedycji i szaletem 

ul. Dworcowa  101/88 01.08.1988 

1
5 

Budynek mieszkalny ul. Grunwaldzka 19 322/94 21.02.1994 

1
6 

Budynek mieszkalny ul. Grunwaldzka 28 320/94 14.01.1994 

1
7 

Kaplica Kościoła Baptystów ul. Jagiellońska  105 358/94 07.05.1994 

1
8 

Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej  3 316/93 09.12.1993 

1
9 

Zespół Szkół Zawodowych ul. 17-go Marca 4 436/95 03.03.1995 

2
0 

I Liceum Ogólnokształcące ul. 17-go Marca 6 424/95 25.01.1995 

2
1 

Budynek mieszkalny ul. 17-go Marca  21 338/94 15.03.1994 

2
2 

Budynek mieszkalny ul. 17-go Marca 22 432/95 20.02.1995 

2
3 

Budynek mieszkalny ul. 17-go Marca 25 433/95 16.02.1995 

2
4 

Budynek mieszkalny  ul. 17-go Marca 26/27 337/94 15.03.1994 
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2
5 

Bank Spółdzielczy ul. 17-go Marca 32 53/79 13.06.1979 

2
6 

Budynek Poczty ul. 17-go Marca 38 339/94 -3.03.1994 

2
7  

Bank BGŻ ul. 17-go Marca 43 435/95 20.02.1995 

2
8 

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 20 317/93 06.12.1993 

2
9 

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 21 300/93 03.09.1993 

3
0 

Budynek mieszkalno-usługowy ul. Mickiewicza 26 298/93 12.08.1993 

3
1 

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 318/94 10.01.1994 

3
2 

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 36 184/91 18.02.1991 

3
3 

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 70 301/93 03.09.1993 

3
4 

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 82 435/95 21.02.1995 

3
5 

Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 40 315/93 15.11.1993 

3
6 

Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 60 294/93 06.08.1993 

3
7 

Budynek mieszkalny ul. Słowackiego 80 290/93 27.07.1993 

3
8 

Budynek mieszkalny ul. Słowackiego  85 295/93 12.08.1993 

3
9 

Budynek mieszkalny Pl. Słowiański 8 299/93 03.09.1993 

40 Budynek mieszkalny Pl. Słowiański  10 302/93 03.09.1993 
41 Wieża ciśnień Pl. Słowiański 15 323/94 25.01.1994 
42 Budynek mieszkalny ul. Poczty 

Gdańskiej 
2 440/95 02.03.1995 

43 Budynek mieszkalny ul. Poczty 
Gdańskiej 

3-3A 441/95 21.02.1995 

44 Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 83 296/93 12.08.1993 
45 Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 92 297/93 12.08.1993 
46 Budynek mieszkalno-usługowy ul. Kościuszki  6 464/95 07.06.1995 
47 Budynek Domu Nauczyciela ul. Kościuszki 54 439/95 20.02.1995 
48 Budynek mieszkalny ul. Solskiego 3 204/91 09.12.1991 
49 Budynek mieszkalny ul. Żeromskiego 23 293/93 08.08.1993 
50 Wieża ciśnień ul. Dworcowa 23 446/95 28.06.1995 
51 Kościół pod w. św. Józefa ul. Kościelna  37/6/93 31.03.1993 
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1.4 Dziedzictwo kulturowe miasta i Strefa Wysokiej Jakości Usług Turystycznych 
 
Malbork jest chętnie odwiedzany przez turystów  z uwagi na niezwykle cenne zabytki. 

Na szczególną uwagę zasługują: 

 

1. Zespół Zamkowy z XIV-XV w. otoczony murami obronnymi z bramami, składający sie z 

trzech podstawowych części: Zamku Wysokiego, Zamku Średniego oraz Zamku Niskiego 

zwanego także Przedzamczem  

2. Ratusz Staromiejski – wzniesiony został w latach 1365-1380 w miejscu wcześniejszego 

ratusza. Rekonstruowany w końcu XV w. i w roku 1901 przez Conrada Steinbrechta. 

Zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Ma dwuspadowy dach 

z dwoma ozdobnymi szczytami i wieżyczkę pośrodku kalenicy. W wieżyczce znajdował się 

dzwon odlany w 1407 roku. W piwnicach przed wojną znajdowała się restauracja „Ratskeller” 

z izbą pamięci Hindenburga.  

3. Resztki murów obronnych wraz z bramami oraz basztami – wzniesione w I połowie 

XIV wieku z cegły. Mają konstrukcję arkadową. Są stosunkowo cienkie, jak na konstrukcję 

obronną. Zasadnicza grubość ściany wynosi 45 cm (1,5 cegły) wzmocniona jest od strony 

miasta filarami o grubości 45 cm.  

4. Brama Mariacka, zwana także Sztumską oraz Przewozową – zbudowana razem z 

systemem obronnym w I połowie XIV wieku. Wznosi się ona na planie prostokąta o 

wymiarach 6,6 na 7,6 metra na wysokość 10 metrów. Jej fasadę południową i północną 

zdobią blendy zamknięte ostro łukami. Ta gotycka budowla uzyskała po pożarze dachu w 

1838 r. charakterystyczną nadbudówkę z muru pruskiego. Na przełomie 1936/37 roku 

przystąpiono do rekonstrukcji dachu według projektu mistrza budowlanego Paula Domberta. 

Rozebrano wieżyczkę, a bramę nakryto czterospadowym dachem, kryjącym krenelaż. Zegar 

umieszczono w ozdobnym krenelażu. Po II wojnie światowej nie nakryto baszty dachem z 

1937 roku.  

5. Brama Garncarska, zwana także Elbląską lub Św. Ducha – zbudowana 

najprawdopodobniej w roku 1380. Jest bramą pięciokondygnacyjną wysokości 12m, 

wzniesioną na planie prostokąta o wymiarach 7,6 na 9,4 metra. Prócz przejazdu znajdują się 

w przyziemiu bramy dwa przejścia dla pieszych. Szerokie fryzy, oddzielające kondygnacje i 

blendowanie w dwu górnych oraz tarcze herbowe na najwyższym piętrze, a wreszcie 

prześwity strzelnicze o wykroju prostokątnym, kształtowały plastycznie wielką płaszczyznę 

ściany wschodniej. Podobnie uformowana, zwrócona ku miastu fasada zachodnia nie 

posiadała wielkiej wnęki, jaka znajdowała się po przeciwnej stronie i sięgała na wysokość 

trzech kondygnacji.  

6. Baszta Maślankowa - Jedna z najwyższych wież znajdujących się w kompleksie zamku 

malborskiego. Wysunięta najdalej na północ spełniała rolę strażnicy. Wzniesiona w latach 

1335 - 1340 na rzucie okrągłym o średnicy 8,68 m (28,8 m wysokości). Jej dach zwieńczony 
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jest postacią kobiety ubijającej masło. Z basztą związane są z nią liczne legendy. Jedna z 

nich mówi, że kiedyś Krzyżacy wprowadzili podatek od ubijania masła. Przeciwko tej decyzji 

zbuntowali się rajcy miejscy. Twierdzili, że z tego powodu wzrośnie cena masła, spadną 

zyski, a oni stracą klientów. Krzyżacy nie tolerując sprzeciwu i obawiając się dalszych 

zamieszek zamknęli buntowników w wysokiej wieży. Stąd nazwa. Baszta maślankowa. 

Obiektu nie można zwiedzać.  

7. System obronny Malborka - Stare miasto malborskie uzyskało już w XIII w. system 

obronny, który rozbudowywano systematycznie aż po czasy nowożytne. Ze 

średniowiecznych umocnień zachował się fragment ceglanych murów od wschodu, Brama 

św. Ducha (Garncarska) i relikty baszt, od południa Brama Mariacka oraz od zachodu mur 

oporowy wysoczyzny miejskiej, na którym oparte były niegdyś budynki spichrzowe.  

8. Kościół św. Jana z II połowy XIV w. – kościół odbudowano po zniszczeniach 

oblężniczych w latach 1467-1523. Wzniesiono kościół sześcioprzęsłowy, trójnawowy, z 

nawami o jednej wysokości (halowy), z wieżą stojącą przy południowej nawie. W 1635 roku 

zachodnie przęsło świątyni runęło na skutek wybuchu miny. Zamknięcie skróconej o jedno 

przęsło budowli pochodzi z 1668 roku.  

9. Szpital Jerozolimski z XVI-XVII w. (wpisany na listę World Monuments Fund). Budowla 

powstała w latach dwudziestych XVI wieku jako budynek trzykondygnacyjny. Na piętrze 

urządzono kaplicę, część parteru i I piętro zajmowały pokoje dla chorych. Był tu także 

przytułek dla ludzi biednych. Na przełomie XIX i XX wieku obiekt przebudowano, urządzając 

w nim zarząd cmentarza. Po drugiej wojnie światowej budynek został odbudowany i 

przeznaczony na cele mieszkalne. Działania wojenne, pożar w połowie lat 50. i wstrząsy 

będące wynikiem usytuowania przy bardzo ruchliwej trasie spowodowały pęknięcia i 

wybrzuszenia ściany szczytowej obiektu. W chwili obecnej budynek znajduje się w trakcie 

renowacji – ukończony został pierwszy etap prac remontowych. 

10. Kościół św. Jerzego (obecnie Kościół Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy) – 

zbudowany w czasach polskich 1711-1712, zaprojektowany przez Jakuba Goraua. Prosta 

bryła, ze ścianami bocznymi o konstrukcji szkieletowej, barokowym hełmem wieży i portalem 

od strony ulicy Rzeźniczej. Do kościoła w 1926 roku dobudowano murowaną salę parafialną 

(dom katechetyczny) na około 350 osób.  

11. Młyn Górny (Piekarski) – zbudowany w 1400 roku, na planie prostokąta o wymiarach 

12,75 na 25,50m., przy grubości murów 1,35m. Jego dach odbudowany po pożarach w 1410 

i 1718 roku. Na pierwotnym, wschodnim szczycie występuje bogate blenkowanie.  

12. Szkoła Łacińska – zbudowana w 1352 roku przez wielkiego mistrza Winricha von 

Kniprode, od XVI wieku do 1864 roku pełniła role szkoły, w której uczono początków łaciny. 

Zniszczona w czasie pożaru miasta 26.07.1899 r. Odbudowana w 1900 r. jako typowy 

magazyn. Obecnie zachowane fragmenty stanowią partie murów odwodowych, murowanych 

z cegły palonej na zaprawie wapiennej w wątku gotyckim. Przykład budowli sprzężonej z 

rytmem fortyfikacji miejskich z okresu średniowiecza. 
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13. Kościoły   
a)Katolickie 

Kościół św. Jana Chrzciciela  

Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (dawniej św. Jerzego)  

Kościół św. Józefa  

Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego  

Kościół pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego  

Kościół pw. Bł. 108 Męczenników Polskich  

b)Inne 

Kościół Chrześcijan Baptystów  

Kościół Zielonoświątkowy  

Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy 

 

Celem władz miasta jest Malbork- miasto, w którym turysta chętnie zatrzyma się na dłużej. 

Realizując ten zamiar władze miasta wyodrębniły Strefę Wysokiej Jakości Usług 

Turystycznych wokół Zamku Malborskiego. Do działań aktywizujących Strefę zaliczono 

przede wszystkim:  

1) budowę Forum Miejskiego w centralnej części miasta w sąsiedztwie zamku  

2) budowę teatru letniego  

3) budowa deptaka w ciągu ul. Kościuszki  

4) zagospodarowanie bulwarów wzdłuż murów zamkowych Starego Miasta  

5) rekompozycję Parku Północnego  

6) rewaloryzację zespołu murów Starego Miasta wraz z odtworzeniem historycznej 

zabudowy na istniejących murach w panoramie miasta od strony rzeki Nogat  

7) rewitalizację struktury przestrzennej Starego Miasta. 

Strefa Wysokiej Jakości Usług Turystycznych wokół Zamku Malborskiego obejmuje ok. 170 

ha położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Zamkowego. Poszczególne części 

Strefy powiązane będą układem ciągów komunikacyjnych pieszych, rowerowych i kołowych 

oraz wyposażone w parkingi i miejsca widokowe.  

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne z projektem stworzenia 

Strefy Wysokiej Jakości Usług Turystycznych wokół Zamku.  

 
1.5  Uwarunkowania ochrony środowiska 
 

Na terenie miasta znajdują się tereny zasługujące na ochronę ze względu na walory 

krajobrazowe, kulturowe, historyczne i naukowo- poznawcze, do których zaliczyć można:  

 

Ø rzekę Nogat z zielenią przybrzeżną, skarpami i obszarem międzywala, 

Ø stawy na terenie Wielbarka wraz z otaczającą zielenią, 
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Ø Kanał Juranda i Kanał Ulgi z towarzyszącą zielenią, 

Ø zieleń parkową i zieleń cmentarną. 

 

Wszystkie zasoby środowiska przyrodniczego podlegają stosownej ochronie. Obowiązuje 

zasada takich działań, które spowodują wzrost wartości tych zasobów.  

 

Priorytety w zakresie ochrony środowiska w mieście Malborku 
 
Ochrona wód 
 
Na obszarze w układzie hydrograficznym delty Wisły silnie zmienionym przez 

funkcjonowanie urządzeń hydrotechnicznych wydzielono zlewnie I rzędu: Wisły , Szkarpawy, 

Nogatu i Elbląga. Zlewnię rzeki Elbląg tworzą zlewnie II rzędu Tiny i Fiszewki. Zlewnia 

Nogatu obejmuje poza międzywalem również zlewnie Kanału Juranda, Kanału Ulgi i kilku 

innych mniejszych cieków spływających z wysoczyzny w obrębie miasta i gminy Malbork. 

Głównym źródłem zasilania Nogatu jest położona w sąsiednim powiecie sztumskim zlewnia 

rzeki Liwy. Zlewnia Nogatu jest zasadniczo w całości odwadniana grawitacyjnie, choć odpływ 

jest sztucznie regulowany przez liczne urządzenia hydrotechniczne i kanały. W zlewni 

Elbląga obszerne fragmenty są odwadniane sztucznie przez przepompownie. Problemem  

jest  odwadnianie części gminy w dorzeczu tzw. Starego Nogatu. Wszystkie cieki są 

uregulowane, skanalizowane i nie posiadają naturalnych koryt, mają też małe spadki. 

Powoduje to małą zdolność samooczyszczania się wód.  

Główne cieki w mieście to: 

• Nogat – w granicach miasta 9,10 km, a powiatu około 30,6 km 

• Kanał Juranda 4,5 km 

• Kanał Ulga 4,75 km 

 

Zarówno powyżej, jak i poniżej Malborka, wody Nogatu zostały zaliczone do III klasy pod 

względem cech fizyko-chemicznych ze względu na często występującą wysoką zawartość 

azotynów i związków fosforu i do III klasy pod względem cech bakteriologicznych.  

Źródłem zanieczyszczeń Nogatu jest dopływ zanieczyszczonych wód Liwy (poza powiatem) 

oraz Kanałów Juranda i Ulgi a także punktowe zrzuty zanieczyszczeń z oczyszczalni i 

zakładów produkcyjnych. 

 

Wody Kanału Juranda i Kanału Ulga są pozaklasowe, ze względu na ponadnormatywną 

zawartość związków fosforu i związków organicznych oraz zły stan sanitarny. 
 

Długofalowym celem polityki ekologicznej miasta, komplementarnym z polityką krajową w 

zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod 

względem jakościowym jak i ilościowym. Działania w zakresie ochrony wód powinny 
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zapewnić co najmniej 75% poziom usuwania biogenów w dorzeczach Odry i Wisły, gdyż 

wszystkie nasze wody powierzchniowe, ze względu na ochronę Bałtyku i z innych powodów 

zostały uznane za „wrażliwe”. 

 
Niezadowalający jest również stan jakościowy wód podziemnych. W związku z tym woda dla 

zaopatrzenia ludności powinna być skutecznie uzdatniana. Wymaga to modernizacji 

Centralnego Wodociągu Żuławskiego, co zostało ujęte w „Programie ochrony środowiska 

województwa pomorskiego”. Miasto Malbork przygotowuje się również do modernizacji stacji 

uzdatniania wody oraz skanalizowania części miasta nie objętej do tej pory siecią. 

Źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych jest też kontakt z zanieczyszczonymi wodami 

powierzchniowymi, przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu w wyniku działalności 

rolniczej, przenikanie zanieczyszczeń z „dzikich” lub niedostatecznie zabezpieczonych 

wysypisk i wylewisk odpadów, z nieodpowiednio składowanych na powierzchni terenu 

nawozów, środków ochrony roślin i innych substancji chemicznych, z nieszczelnych 

zbiorników sanitarnych (szamb). 

 

Ochrona powietrza 

  

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta są źródła 

wytwarzające energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i 

potrzeb technologii. Dlatego program poprawy stanu powietrza na tym obszarze bazuje 

przede wszystkim na zwiększeniu udziału ekologicznych nośników energii (w strukturze 

zużycia paliw w źródłach ciepła oraz na działaniach mających na celu ograniczenie zużycia 

energii cieplnej u odbiorców). Dla Malborka opracowanie „Założenia do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasto Malbork” zostało wykonane w listopadzie 

2002 r.  

 Rozpatrując potrzeby cieplne, należy założyć sukcesywną realizację przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, likwidację w 

miastach i dużych miejscowościach indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem 

kamiennym, odpowiedzialnych za tzw. niską emisję. Można to osiągnąć poprzez 

kontynuowanie inwestycji związanych z rozbudową sieci gazowych, modernizację lokalnych 

kotłowni polegające na zastępowaniu węgla kamiennego przez gaz ziemny lub rozwój 

lokalnych sieci cieplnych bazujących na gazowych źródłach ciepła, likwidację indywidualnych 

źródeł ciepła opalanych węglem kamiennym poprzez propagowanie kolektorów słonecznych, 

jako źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej pracujących w układach 

biwalentnych ze źródłem konwencjonalnym. 

Osobnym problemem jest ograniczenie uciążliwości zakładów przemysłowych. 

Wymuszanie na zakładach przemysłowych stosowania „czystych technologii” produkcji i/lub 

instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń pozostaje w zakresie kompetencji odpowiednich 
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organów administracji samorządowej, czyli starostwa powiatowego, a w przypadku inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska władz wojewódzkich. Dodatkowo pomóc w tej 

kwestii może dostosowywanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.  

Pożądanymi kierunkami działań jest: rozbudowa sieci gazowej na terenie miasta, 

propagowanie idei wykorzystywania ekologicznych źródeł energii, termomodernizacje 

budynków, zapobiegające utratom ciepła. 

 

Ograniczenie hałasu w mieście 
 
Teren miasta Malborka narażony jest na występowanie hałasu pochodzącego z 

następujących źródeł: 

- hałas lotniczy związany z funkcjonowaniem lotniska wojskowego na terenie Gminy 

Stare Pole, 

- hałas związany z przebiegiem drogi krajowej nr 55  przez teren miasta. W 1998 roku 

opracowana została przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w Elblągu 

dokumentacja „Hałas drogowy na terenie miasta Malborka w świetle pomiarów 

przeprowadzonych w roku 1998”1. Według tych badań próg 75 dB ustanowiony dla 

hałasu drogowego w miastach w porze dziennej przekroczony został w 9 punktach na 

odcinku około 5,5 km, co stanowiło przeszło 33% zbadanych tras miasta. 

Oszacowana ilość osób zamieszkujących w budynkach narażonych na nadmierny 

hałas drogowy wynosiła 4325 osób, co stanowiło około 11% ludności miasta. Liczba 

ta nie uwzględnia ilości osób przebywających okresowo w budynkach zagrożonych 

nadmiernym hałasem tj. uczniów szkół czy pacjentów szpitala. Należy przypuszczać, 

że obecnie natężenie hałasu jeszcze wzrosło w związku ze wzrostem natężenia 

ruchu. Dla centrum Malborka opracowano prognozę hałasu drogowego do roku 2015, 

uwzględniającą zarówno sytuację bez obwodnicy, jak i 2 warianty obwodnicy. Wynika 

z niej, że nawet w przypadku budowy obwodnic znaczna część śródmieścia Malborka 

będzie narażona na ponadnormatywny hałas, 

- hałas kolejowy ma mniejsze znaczenie, zarówno ze względu na mniejsze natężenie 

ruchu, jak i na fakt, że linie kolejowe są na większości swego przebiegu oddalone od 

zabudowy. Pewna uciążliwość występuje tylko w rejonie stacji kolejowej w Malborku, 

- hałas spowodowany przez urządzenia przemysłowe i obiekty usługowe o znaczeniu 

ściśle lokalnym. 
 
Strategicznym celem w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, planowanym do 

osiągnięcia w perspektywie minimum dwóch dekad, jest zmniejszenie skali narażenia 

mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim mającego 

największy zasięg przestrzenny hałasu emitowanego przez środki transportu. Cel taki jest 

zbieżny z działaniami podejmowanymi w ramach Unii Europejskiej.  
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Na terenie miasta Malborka i powiatu szczególne znaczenie może mieć budodowa 

obwodnicy miasta, budowa ekranów akustycznych wzdłuż trasy tranzytowej, właściwa 

polityka lokalizacyjna zapisana w planach miejscowych, uwzględniająca konieczność 

ochrony przed hałasem oraz wprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń przed hałasem, 

przede wszystkim w centrum Malborka, np. wymiana okien. 

 

Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi 

Do zagrożeń naturalnych należą głównie powodzie, nawalne opady i silne wiatry. 

Głównym zagrożeniem naturalnym na terenie powiatu malborskiego są powodzie. Na 

obszarze Żuław powszechnie występuje zagrożenie powodziowe, choć zabezpieczenia od 

strony Wisły i Nogatu wydają się być wystarczające.  Na poziom wody w ujściowych 

odcinkach Nogatu i Szkarpawy mają istotny wpływ spiętrzenia sztormowe wód Zalewu 

Wiślanego, ale zabudowa hydrotechniczna powoduje, że wpływ ten na obszar powiatu 

malborskiego już nie sięga. 

Do najbardziej zagrożonych terenów należy część depresyjna oraz przydepresyjna delty, w 

szczególności fragment miast: Nowy Staw, Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Nowy 

Staw, Stare Pole. W Malborku zagrożenie od strony Nogatu jest znikome i ogranicza się do 

przypadku wykorzystania koryta tej rzeki jako kanału ulgi dla Wisły. 

Od strony Kanału Juranda istnieje zagrożenie w okresie zlodowacenia koryta cieku przy 

wzmożonym przepływie wody. Terenem najbardziej zagrożonym jest dzielnica Wielbark.  

W przypadku miasta Malborka zagrożenia nie wydają się szczególnie duże. Kanały 

melioracyjne pełnią one ważną rolę w systemie odprowadzania wód opadowych, a w 

wypadku Kanału Juranda i Kanału ulgi ważną rolę ekologiczną i estetyczną. Znaczenie 

przerw w obwałowaniach, wobec zaniku ich właściwej funkcji sprowadza się do utrudnienia w 

wykorzystywaniu jako szlaku turystyki głównie rowerowej.  

Ochrona i racjonalne użytkowanie bioróżnorodności biologicznej 

Na terenie miasta Malborka lasy i grunty leśne nie występują w rozumieniu ewidencji 

gruntów. Zwarty kompleks leśny występuje w bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy 

miasta w gminie Malbork (Las Wielbarski). Na terenie miasta, wobec małej ilości lasów, rolę 

uzupełniającą w systemie ekologicznym stanowią dość liczne stare parki i zadrzewione 

cmentarze. Do najbogatszych i najcenniejszych dla występowania fauny struktur 

krajobrazowych należy zaliczyć dolinę Nogatu. Zarówno dolina Wisły, jak i dolina Nogatu, 
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zostały uznane za korytarze ekologiczne rangi międzynarodowej w sieci ekologicznej 

ECONET. W Krajowym Systemie Obszarów Chronionych są one objęte ochroną – na terenie 

powiatu malborskiego w randze obszaru chronionego krajobrazu. Korytarzami 

ekologicznymi, na których ograniczany jest dopuszczalny sposób zagospodarowania (m.in. 

zabudowa) tak, aby nie zostało zaburzone funkcjonowanie korytarza (obieg wody, migracje 

fauny), w mieście Malbork – korytarze Kanału Juranda i Kanału Ulga. 

Istotnymi działaniami dla ochrony bioróżnornodności są: objęcie ochroną w randze użytku 

ekologicznego udokumentowanych fragmentów terenu wartościowych przyrodniczo,  

ochrona zadrzewień i zakrzewień oraz wartościowych zadrzewień przy drogach  oraz 

ochrona i i rekultywacja zieleni parkowej w miastach i wsiach, objęcie zachowanych parków 

wiejskich ochroną. 

Dokument strategiczny „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Malborka” określa sposoby ochrony zasobów i zastrzeżenia co do 

warunków ochrony środowiska oraz definicję zagrożeń. 

Ochrona skarpy Nogatu 

Dokument określa konieczność ochrony skarpy Nogatu przed procesami erozyjnymi. W tym 

celu należy: 

- systematycznie kontrolować stan skarpy, 

- usunąć wszelkie zanieczyszczenia, 

- utrzymać i uzupełnić utwardzone zjazdy i zejścia, 

- uzupełnić zielenią chroniącą przed erozją wodną gruntu, 

- zagospodarować otoczenie skarpy w sposób gwarantujący jej ochronę przy równoczesnym 
wykorzystaniu walorów widokowych jej górnej krawędzi. 

Istnieje również koncepcja zagospodarowania turystycznego i gospodarczego rzeki Nogat 

poprzez:  

- hydrotechniczną, ekologiczną i krajobrazową odnowę korytarza rzeki,  

- zagospodarowanie nadbrzeży 

- stworzenie urządzeń infrastruktury turystycznej, m. in. budowa na Nogacie „mariny” 
śródlądowej  

- ożywienie transportu rzecznego na Nogacie 

- rewitalizację urządzeń portowych. 
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Celem Malborka jest budowanie silnej pozycji miasta na rynku turystycznym. Z uwagi na to 

ekologia i stan środowiska naturalnego zyskuje szczególne znaczenie, gdyż decyduje o 

atrakcyjności obszaru. Naczelną kwestią jest wykorzystanie turystyczne rzeki Nogat jako 

atrakcji, zarówno dla turystów odwiedzających miasto, jak i mieszkańców. Przedtem należy 

jednak dokonać jej oczyszczenia a także wyposażyć w infrastrukturę rekreacyjno-

turystyczną.  

Równie ważnym zadaniem miasta jest przywrócenie pierwotnych walorów Parkowi 

Północnemu oraz innym enklawom zieleni, którymi na terenie miasta są parki miejskie i 

tereny zielone zlokalizowane na cmentarzach. 

Problemem nękającym Malbork, podobnie jak wiele innych polskich miast jest przekroczony 

poziom hałasu i zanieczyszczeń, związany ze wzmożonym ruchem kołowym, a także 

inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Szczególnie pilnym zadaniem jest rekultywacja 

nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta. 

 

1.6 Własność gruntów i budynków na terenie miasta 

Na własność komunalną składają się: 

Tab. Grunty komunalne w Mieście Malborku (stan na rok 2006) 

OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI 
  Powierzchnia gruntów skomunalizowanych wg prawnych form użytkowania
    ogółem stan na 31.12 ha 817,0
    tworzące gminny zasób nieruchomości ha 608,0
    przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom 
organizacyjnym ha 22,0
    przekazane w użytkowanie wieczyste ha 181,0
    przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym ha 98,0
Inne zasoby ha 6
Źródło: GUS 

 

Zasób mieszkaniowy 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2006, ogółem w mieście Malborku 

dostępnych było 13 129 mieszkań, z czego w zasobie komunalnym gminy znajdowało się              

2 427, dodatkowo 3 577 pozostawało własnością spółdzielni mieszkaniowych, 1312 

mieszkań było własnością zakładów pracy, 5 477 osób fizycznych. 81 mieszkań stanowiło 

zasoby pozostałych podmiotów. Jedynie 255 mieszkań należało do Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego. Ogółem powierzchnia wszystkich lokali mieszkalnych w mieście 

wynosiła 808 492 m². 
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Jeśli chodzi o dostęp istniejących mieszkań do infrastruktury techniczno- sanitarnej, sytuacja 

przedstawiała się następująco: 

- 13 113 mieszkań posiadało dostęp do sieci wodociągowej 

- 11 023  posiadało centralne ogrzewanie 

- 12 077 posiadało przyłącze gazu sieciowego, 

z czego wynika, że 99,9% mieszkań posiadało przyłącze wodociągowe, 84% 

centralne ogrzewanie, około 92% korzysta z gazu sieciowego. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła w roku 2006 61,6 m², co dawało 

wartość 21,1 m² na osobę. 

 

Ponadto w 2006 r. oddano do użytku ogółem 45 budynków, z czego 29 mieszkalnych i 16 

niemieszkalnych o powierzchni użytkowej 7 193 m².  

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w roku 2006 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2006 wypłacono w mieście 

Malborku 13 896 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1 939 330 złotych. 

 

Tab. Dodatki mieszkaniowe wypłacone w mieście Malborku w roku 2006 

Zasoby mieszkaniowe według 
własności 

Ilość 
wypłaconych 

dodatków 

Kwota 
wypłaconych 

dodatków 
Zasób gminny 7643 1138726 
Zasób spółdzielczy 3701 475680 
Zasób wspólnot mieszkaniowych 1488 173621 
Zasób prywatny 128 10744 
Zasób TBS 158 17944 
Zasób inny 788 122615 
Źródło: GUS 

Rys. Dodatki mieszkaniowe wypłacone w mieście Malborku w roku 2006 

Zasób gminny Zasób spółdzielczy
Zasób wspólnot mieszkaniowych Zasób prywatny
Zasób TBS Zasób inny

 
Źródło: GUS 
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Na podstawie informacji przekazanych przez Urząd Miasta Malborka w zasobie 

mieszkaniowym gminy w połowie roku 2007 znajdowało się 2 479 lokali. Jest to liczba 

niewspółmiernie mniejsza od zapotrzebowania. W latach 2004-2006 corocznie rejestrowano 

16 prawomocnych wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. 

Dodatkowo ok. 15 lokali rocznie niezbędnych jest dla osób zamieszkujących w 

mieszkaniach, które wymagają opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu 

budynku, według zgłoszonych do gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru 

budowlanego.  
Na obecną chwilę (stan na II poł. 2007 r.) w Urzędzie Miasta pozostaje 14 wniosków o lokale 

zamienne i 208 o lokale socjalne. Dodatkowo zapotrzebowanie zwiększa liczba 

niezrealizowanych wniosków o lokalne na czas nieokreślony – w II połowie bieżącego roku 

było ich 107. 

 

1.7 Stan infrastruktury technicznej w Malborku 
 

Sieć wodociągowa 
 

Długość sieci wodociągowej na terenie miasta sięgała w 2006 roku 101,3 km. Sieć posiadała  

2 802 przyłącza do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania i korzystało z niej  

38 018 osób. W ciągu roku dostarczono mieszkańcom 1 418,3 dam³ wody. 

 

Tab. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 

  Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i 
ludności 
    Ogółem dam3/rok 1 867,7 
    Przemysł dam3/rok 53 
    rolnictwo i leśnictwo dam3/rok 0 
    Eksploatacja sieci wodociągowej dam3/rok 1 814,7 
    gospodarstwa domowe dam3/rok 1 418,3 
Źródło: GUS 

 
Sieć kanalizacyjna 

Kanalizacja sanitarna w Malborku obecnie użytkowana była budowana od 1905 r. do 

ostatnich lat. Jest to kanalizacja rozdzielcza. Na terenie starej zabudowy istnieją kanały 

piętrowe - wyżej kanał deszczowy, a niżej sanitarny. Kanały te mają wspólne studnie 

rewizyjne, przez które przy spiętrzeniu się w jednym kanale ścieki mogą się przelewać do 

drugiego. Efektem tego stanu jest fakt, że o ile w okresie bezdeszczowym dopływa do 

oczyszczalni ścieków około 6000-7000m3/d to w okresie dłużej trwających opadów 

deszczowych odnotowano maksymalny dopływ 11290 m3/d. Łączna długość sieci kanalizacji 

sanitarnej wynosi 87,5 km, średnice od Ø200 do Ø1000. Sieć miejska Malborka może służyć 

do odprowadzenia ścieków z terenów wiejskich do oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi. 
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Odnosi się to do sieci w Nowej Wsi, w Wielbarku i w Kałdowie. Również kanalizacja 

sanitarna zaprojektowana dla Dzielnicy Piaski może być wykorzystywana do odprowadzenia 

ścieków z kierunku Starego Pola.  

 

Oczyszczalnia ścieków w Kałdowie Wsi znajduje się na lewym brzegu rz. Nogat około 1 km 

poniżej m. Malborka. W I etapie budowy oczyszczalni wykonano główną przepompownię 

ścieków w Malborku przy ul. Portowej, przejście syfonowe pod rzeką Nogat, kanał dosyłowy i 

awaryjny części mechanicznej oczyszczalni tj. kraty, piaskownika, osadników wstępnych 

wraz ze złożem biologicznym oraz stacją wirówki. 

W roku 1995 rozpoczęto nowy proces inwestycyjny - modernizacji istniejących obiektów oraz 

budowę bioreaktora wielofunkcyjnego z osadem czynnym i stacją stabilizacji osadów. 

Obecnie do oczyszczalni dopływa średnio ok. 6 000 –7000 m3/d. Maksymalny dopływ 

odnotowany w trakcie opadów atmosferycznych w roku 2004 wynosi 11290 m3/d. 

Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki na dwóch niezależnych ciągach technologicznych: 

Ø złożach biologicznych zraszanych (40% przepływu docelowego) 

Ø wielofazowym reaktorze z osadem czynnym (do 60 %). 

 

To zróżnicowanie techniczne wynika przede wszystkim z dążenia do wykorzystania złóż jako 

obiektów już istniejących, a równocześnie potrzeby rozwiązania problemu deszczówki. W 

chwili obecnej większość dopływających ścieków kieruje się na ciąg komór osadu czynnego. 

Tylko niewielka ilość ścieków dostarczana jest na złoża w celu utrzymania życia wytworzonej 

błony mikrobiologicznej. 

Prowadzona na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków gospodarka osadowa polega na 

odwodnieniu, stabilizacji wapnem palonym i tymczasowym gromadzeniu osadu na 

technologicznym składowisku odpadu. Zagospodarowanie osadu w ilości 6 500 m3/r (czyli 

odzysku dopuszczone Ustawą o odpadach) następuje poprzez wykonawców wyłonionych 

corocznie w drodze przetargu publicznego. Docelowo, zagospodarowanie polega na jego 

przetworzeniu w taki sposób, aby produkt końcowy spełniał wszystkie wymagane polskim 

prawem warunki do dalszego jego wykorzystania, tj. 

Ø do kompostowania 

Ø w rolnictwie 

Ø do rekultywacji terenów, w tym na cele rolne 

Ø do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki 

odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu 

Ø do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu 

Ø do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 

Ø do nawożenia lub ulepszania gleb. 
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Infrastruktura kanalizacyjna w roku 2006 to 74,3 km sieci, 3 220 przyłączy do budynków i  34 

287 osób korzystających . Rocznie sieć odbiera 1 772 dam³ ścieków.  

 

Na terenie Malborka istnieje jedna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem 

biogenów, z przepustowością 12 000 m³/ dobę. Z oczyszczalni korzysta 38 296 osób. 

 

Tab. Struktura ścieków oczyszczanych na terenie Miasta Malborka (dane za 2006) r.) 

Ścieki oczyszczane 
odprowadzane ogółem dam3/rok 1.772,0 
oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi dam3/rok 2.243 
oczyszczane razem dam3/rok 1.757 
oczyszczane mechanicznie dam3/rok 0
oczyszczane biologicznie dam3/rok 0
oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3/rok 1.757 
Źródło: GUS 

 
Infrastruktura drogowa 
 

Tab. Układ drogowy miasta Malborka 

 

Status drogi Długość ogółem (km) 

Drogi krajowe 11,00 

Drogi wojewódzkie 2,0 

Drogi powiatowe 55,44 

Drogi gminne (w tym utwardzone) 18,00 (11,00) 

Źródło: Urząd Miasta Malborka 

 

Z uwagi na lokalizację miasta po obu stronach rzeki Nogat oraz istniejące duże natężenie 

ruchu tranzytowego, mieszkańcy od lat postulują, że istnieje konieczność budowy drugiego 

mostu przez rzekę.  

 
Sieć dróg wodnych 
 
Wisła i Nogat stanowią żeglowne drogi wodne w niewielkim stopniu wykorzystywane, ale 

utrzymywane łącznie z jazami i śluzami na skanalizowanym Nogacie w Białej Górze, 

Szonowie, Rakowcu i Michałowie. Szlaki te są powiązane bezpośrednio przez śluzę Biała 

Góra i pośrednio przez Szkarpawę i śluzę Gdańska Głowa. Przy jazie w Malborku-Rakowcu 

funkcjonuje niewielka elektrownia wodna (0,54 MW). System żeglowny ma powiązania z 

Gdańskiem przez śluzę Przegalina i Martwą Wisłę, Elblągiem przez Kanał Jagielloński          

(5,83 km), a także Kaliningradem przez Zalew Wiślany. Nogat (62 km), Szkarpawa (25,4 km) 

i Wisła powyżej Tczewa (między Białą Górą i Tczewem 23,4 km) to drogi wodne klasy II, 
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poniżej Tczewa Wisła stanowi drogę wodną klasy III (od Tczewa do śluzy Gdańska Głowa 

21,2 km). 

 
Sieci gazowe i ciepłownicze 
 
Przez miasto Malbork i południową część gminy Malbork przebiega gazociąg wysokiego 

ciśnienia (mapa 2). Długość czynnej sieci rozdzielczej w 2002 r. wynosi 93 588 m.                    

Wg „Strategii...” miejska sieć gazowa wynosi 21,80 km średniego ciśnienia i 96,10 km sieci 

rozdzielczej. Korzysta z niej 11 739 odbiorców. Wg „Rocznika statystycznego województwa 

pomorskiego” długość sieci rozdzielczej 2001 r. 86,7 km, połączenia do budynków 

mieszkalnych 2193, odbiorcy gazu 11 163, zużycie gazu 7157 dam³, co daje 624,4 m³ na 1 

odbiorcę. 

Malbork posiada dobrze rozwiniętą sieć ciepłowniczą długości 31,7 km, która dostarcza 

energię cieplną do ok. 45% mieszkań. Sieć podstawowa to ok. 6,7 km magistrali głównej. 

Zapotrzebowanie szczytowe na ciepło sieciowe kształtuje się w Malborku na poziomie 50 

MW. Ok. 70% zapotrzebowania pochodzi od odbiorców mieszkaniowych. Dostawa centralna 

ciepłej wody stanowi jedynie 3% zużycia energii cieplnej. 

Zużycie jednostkowe spadło w ostatnich latach w wyniku podejmowanych inwestycji, takich 

jak: termorenowacja budynków, modernizacja stacji grupowych i węzłów, wymian sieci 

ciepłowniczej na preizolowane. Wielkość zapotrzebowania całkowitego waha się w 

zależności od warunków meteorologicznych sezonu grzewczego. W latach 1993-1997 

spadło jednak zużycie i udział odbiorców przemysłowych i innych specjalnych. Źródłami 

energii cieplnej są: Ciepłownia (główna) o mocy ok. 50MW oraz kotłownie lokalne o łącznej 

mocy rzędu 16 MW. Systemem ciepłowniczym Malborka zarządza Przedsiębiorstwo 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny Sp. z o.o w Malborku. 
 
Gospodarka odpadami 

 

Ilość odpadów komunalnych wywożonych z terenu miasta Malborka wynosi ok. 42.000 m3 

(13.000 Mg). Odpady odbierane są praktycznie z 100 % posesji.  W selektywnej zbiórce 

pozyskuje się 125 Mg makulatury, 49 Mg szkła, 12,5 Mg plastyków (2002 r.). 

Od 1994 r. prowadzona jest w mieście selektywna zbiórka odpadów w oparciu o system 

pojemników na makulaturę, szkło i plastyki. Bliski dostęp (500 m) ma ok. 40% mieszkańców.  

Odpady ulegające biodegradacji z terenów zielonych Miasta pozyskuje głównie ZGKiM. 

Placówki szkolne i wychowawcze oraz część właścicieli domków jednorodzinnych użytkuje 

240 szt. kompostowników. 

Na terenie Kałdowa zlokalizowane są byłe wysypiska przy ul. Tczewskiej i Ceglanej. 

Formalne zamknięte nastąpiło 8 czerwca 2004 roku. Do końca 2010 roku prowadzona 

będzie rekultywacja tych terenów /koszt 13 mln zł./. 
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W Malborku wytworzonych jest ok. 124,8 tyś. Mg odpadów przemysłowych. Dominują 

odpady rolno-spożywcze i odpady z procesów termicznych. 

Główne grupy odpadów to: tzw. inne niż niebezpieczne 124,5 tyś. Mg (cukrownia), odpady 

komunalne 26,98 Mg i odpady niebezpieczne 26,98 Mg. (dane z 2003 r.). 

Pozostałe odpady przemysłowe to: odpady energetyczne, ropopochodne, medyczne i 

weterynaryjne, odpady z demontażu i konserwacji pojazdów: opony, akumulatory ołowiowe, 

wraki pojazdów oraz odpady zawierające azbest (głównie pokrycia dachów). 

 

Wnioski 
Uciążliwym problemem miasta jest zdegradowania infrastruktura drogowa. Dodatkowo brak 

obwodnicy jest powodem nasilonego ruchu kołowego w mieście. Niebezpieczeństwo dla 

mieszkańców, w szczególności dzieci stanowi brak bezkolizyjnych przejść dla pieszych. 

Zdegradowana substancja mieszkaniowa w centrum miasta a także komunalny zasób 

mieszkaniowy nie są dobrą wizytówką w oczach zarówno mieszkańców, jak i turystów. Z 

uwagi na coroczny wzrost liczby osób odwiedzających Malbork, miasto boryka się z 

problemem zbyt małej ilości infrastruktury usługowej i okołoturystycznej.  

Istotnym problemem dla miasta jest również zagospodarowanie opuszczonych koszar 

wojskowych oraz terenu PKP. 

W odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia planuje się dalsze inwestycje                                 

w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegające na uzbrojeniu terenu                        

w infrastrukturę drogową i kanalizacyjną, tak, aby tereny te stały się atrakcyjne dla 

inwestorów. Istotnym zadaniem w tym obszarze jest również przywrócenie funkcji 

przemysłowych terenom po byłych zakładach produkcyjnych, zlokalizowanym właśnie w 

pobliżu strefy ekonomicznej (m.in. po MAKOPIE). 

Inwestycje te mają dla władz miasta priorytetowe znaczenie, gdyż oddziaływać będą na 

spadek bezrobocia, poprawę jakości życia mieszkańców oraz zapobieganie marginalizacji 

społecznej osób pozostających długotrwale bez pracy. 

 
2.  Podmioty gospodarcze w mieście Malborku 
 

W roku 2006 na terenie miasta Malborka działało ogółem 4 128 podmiotów gospodarczych 

(dane GUS). 

Tab. Podmioty gospodarcze działające w Malborku (dane za rok 2006) 

  Sektor publiczny 
    podmioty gospodarki 
narodowej ogółem jed.gosp. 390
    państwowe i 
samorządowe jednostki 
prawa budżetowego ogółem jed.gosp. 90
    przedsiębiorstwa 
państwowe jed.gosp. 0
    spółki handlowe jed.gosp. 7
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    spółki handlowe z 
udziałem kapitału 
zagranicznego jed.gosp. 0

    państwowe i 
samorządowe jednostki 
prawa budżetowego, 
gospodarstwa pomocnicze jed.gosp. 2
  Sektor prywatny 
    podmioty gospodarki 
narodowej ogółem jed.gosp. 3 738
    osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą jed.gosp. 2 989
    spółki handlowe jed.gosp. 159
    spółki handlowe z 
udziałem kapitału 
zagranicznego jed.gosp. 39
    Spółdzielnie jed.gosp. 18
    Fundacje jed.gosp. 7
    stowarzyszenia i 
organizacje społeczne jed.gosp. 76
Źródło: GUS 

 

Według danych na dzień 11.06.2007r. przekazanych przez Urząd Miasta Malborka struktura 

podmiotów gospodarczych w podziale na gałęzie kształtowała się następująco:  

 

Apteki – 4  

Usługi archiwalne- 2 

Biura rachunkowe- 39 

Drukarnie, poligrafie- 18 

Fotograficzne- 12 

Fryzjersko-kosmetyczne- 64 

Gastronomia- 97 

Handel – 1332 

Hotelarstwo- 9 

Krawiectwo- 37 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe- 88 

Usługi remontowo- budowlane-366 

Stacje benzynowe- 4 

Stolarstwo- 32 

Transport- 218 

Usługi pogrzebowe-2 

Usługi porządkowe- 10 

Usługi geodezyjne- 19 

Usługi komputerowe- 34 

Usługi motoryzacyjne- 68 
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Usługi nauki jazdy- 15 

Usługi opiekuńcze- 1 

Usługi oświatowe- 27 

Usługi prawnicze- 13 

Usługi parkingowe- 5 

Usługi reklamowe- 24 

Usługi turystyczne- 17 

Usługi weterynaryjne- 16 

Usługi zdrowotne-193 

Zakłady spożywcze- 32 

 

Na ten dzień pozostawało aktywnych 3043 firm. Z tej liczby ok. 80% stanowią podmioty 

działające w branży prywatnej. Liczba ta nie obejmuje podmiotów, na których spoczywa 

obowiązek rejestracji w KRS. 

Wśród podmiotów działalności gospodarczej zarejestrowanych w systemie REGON 

dominują takie branże jak: spożywcza, odzieżowa, cukrownicza, maszynowa, chemiczna, 

budowlana, transportowa, poligraficzna, metalowa, turystyczna i in. Występują również 

podmioty zajmujące się handlem lub usługami.  

 

Do największych przedsiębiorstw działających na terenie Malborka należą: Cukrownia 

„Malbork”, Przedsiębiorstwo Zagraniczne „M.Leier” (wytwórca wysokiej jakości materiałów 

budowlanych), Nyborg-Mawent S.A., „Pemal” S.A.- Malborska Fabryka Obrabiarek, 

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A., Przedsiębiorstwo Delfars Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Intertop” Sp. z o.o. (producent konstrukcji stalowych, wielu 

typów palet i pojemników do transportu części samochodowych, dźwigarów wysokich 

obciążeń na stropy garaży i hal przemysłowych piętrowych)  

„Prino – Plast” Sp. z o.o. (wytwórca artykułów higienicznych i opatrunkowych), 

Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe „Przyszłość”, przedsiębiorstwo Biopaliwa S.A. 

oraz S&P Clever Reinforcement Company. 

 

Analiza danych statystycznych za rok 2003 wskazuje, ze najwięcej osób pracujących 

zatrudnionych było w : 

Ø Przemyśle  - 29%, 

Ø Edukacji - 12%, 

Ø Transporcie, gospodarce magazynowej i łączności - 11%, 

Ø Handlu i naprawach - 11%, 

Ø Ochronie zdrowia i opiece społecznej - 10%. 

W stosunku do gospodarek wysoko rozwiniętych, gdzie poziom zatrudnionych w sektorze 

usług wynosi ok. 66%, zatrudnienie to w Malborku pozostaje na dosyć niskim poziomie. 
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Z uwagi na fakt, że rozwój turystyczny jednym z głównych celów rozwojowych miasta, można 

się spodziewać  że udział zatrudnienia w tym sektorze będzie sukcesywnie rósł. 

 

2.1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna  

 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje trzynaście terenów 

inwestycyjnych: 399,39 ha w województwie pomorskim, 177,61 ha w kujawsko - pomorskim 

oraz 100 ha w zachodniopomorskim, na których działalność gospodarcza może być 

prowadzona na preferencyjnych zasadach - oferuje zatem wyjątkowe możliwości 

inwestowania w Polsce północnej. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała 11 

lipca 2001r. w wyniku połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" i Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej "Tczew", które zostały ustanowione rozporządzeniami Rady Ministrów 

we wrześniu 1997 roku, na okres 20 lat.  

Zarządzajacym Strefą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Sopocie. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zachęca do inwestowania na terenach 

atrakcyjnych lokalizacji przemysłowych - położonych w gminie miejskiej i wiejskiej Tczew, w 

miastach Gdańsk, Kwidzyn, Starogard Gdański, Malbork, Sztum i Stargard Szczeciński oraz 

w gminach Krokowa, Gniewino, Chojnice, Człuchów i Łysomice. Stworzyła również korzystne 

warunki dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych na terenie Gdańskiego 

Parku Naukowo Technologicznego. 

Rys. Lokalizacja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

Źródło www.strefa.gda.pl 

  

http://www.strefa.gda.pl
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Na terenie Malborka zlokalizowana jest podstrefa PSSE. Sąsiedztwo trasy krajowej nr 55 

daje mozliwość wykorzystania portu rzecznego na Nogacie i bocznicy kolejowej. 

Całkowita powierzchnia podstrefy wynosi 8,16 ha. Obszar jest wyposażony w infrastrukturę 

techniczną: wodociąg, kanalizacja, gaz ziemny, energia elektryczna, linie telefoniczne. 

Powierzchnia pozostała do zagospodarowania to 1,86 ha. 

Gmina Miejska Malbork podjęła także zobowiązanie dotyczące wprowadzenia zwolnienia z 

podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych na terenie włączonym 

do PSSE Sp. z o.o. W celu przyspieszenia procedur administracyjnych przekazano PSSE 

Sp. z o.o. uprawnienie do wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu inwestycji lokalizowanych w obszarze Strefy w Malborku.  

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, udzielone przez 

zarządzającego Strefą, uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy publicznej.  

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku 

dochodowego z tytułu: określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub określonego 

w zezwoleniu poziomu zatrudnienia.  

Przedsiębiorca, który spełni warunki określone zezwoleniem będzie mógł uzyskać:  

(a)zwrot nakładów inwestycyjnych - w formie zwolnień od podatku dochodowego- w kwocie 

nie wyższej niż 50 % początkowych nakładów inwestycyjnych. Jeśli przedsiębiorca jest 

małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo 

działalności gospodarczej, maksymalną wielkość pomocy podwyższa się o 15 punktów 

procentowych w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla danego obszaru,  

lub  

(b)zwrot - w formie zwolnienia od podatku dochodowego - wydatków na płace brutto, 

powiększone o wszystkie obowiązujące płatności, ponoszone przez inwestora w ciągu 2 lat 

od momentu osiągnięcia zatrudnienia określonego w zezwoleniu w wysokości nie większej 

niż określa to wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy, tj. do 50 % poniesionych 

wydatków. Maksymalną wielkość pomocy podwyższa się odpowiednio o 15 punktów 

procentowych, jeśli przedsiębiorca jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy.  

 

Przedsiębiorca ma prawo wyboru i sam określa, z jakiego tytułu chce korzystać z pomocy 

publicznej: czy z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, czy z tytułu utworzenia 

nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.  

Niezależnie od podanych powyżej ulg istnieją dodatkowe możliwości wsparcia finansowego 

inwestorów, obejmujące:  

- zwolnienie od podatku od nieruchomości,  

- kredytowanie tworzenia nowych miejsc pracy,  
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- refundacja części kosztów wynagrodzenia przy zatrudnianiu bezrobotnych absolwentów,  

- refundacja części kosztów wynagrodzenia przy zatrudnieniu bezrobotnych,  

- finansowanie "programów specjalnych",  

- finansowanie kosztów szkoleń indywidualnych i grupowych dla bezrobotnych, którzy 

zostaną zatrudnieni. 

Obecnie trwają rozmowy i ustalenia mające na celu poszerzenie powierzchni strefy o kolejne 

10 hektarów. 

 
3. Strefa społeczna  
 
3.1. Demografia 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2006 w mieście Malborku 

zamieszkiwało 38 296 osób.  

 

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat liczba ludności w mieście kształtowała się następująco: 

 

Tab. Liczba ludności w mieście Malborku w latach 2000-2007 

ROK LICZBA MIESZKAŃCÓW 
2000 38 589 
2001 38 554 
2002 38 655 
2003 38 442 
2004 38 747 
2005 38 528 
2006 38 296 
2007 38 525 (stan na 30.06.07r) 

Źródło: Urząd Miasta Malborka 

 

Strukturę wiekową społeczności zamieszkującej Malbork ukazuje tabela poniżej: 

Rys. Struktura wiekowa ludności Malborka w roku 2006 

  Ludność wg grup wieku i płci 
    Ogółem 
      Ogółem osoba 38 296 
      Mężczyźni osoba 18 244 
      Kobiety osoba 20 052 
    0-4 
      Ogółem osoba 1 767 
      Mężczyźni osoba 902 
      Kobiety osoba 865 
    5-9 
      Ogółem osoba 1 907 
      Mężczyźni osoba 948 
      Kobiety osoba 959 
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    10-14 
      Ogółem osoba 2 212 
      Mężczyźni osoba 1 140 
      Kobiety osoba 1 072 
    15-19 
      Ogółem osoba 2 767 
      Mężczyźni osoba 1 402 
      Kobiety osoba 1 365 
    20-24 
      Ogółem osoba 3 279 
      Mężczyźni osoba 1 676 
      Kobiety osoba 1 603 
    25-29 
      Ogółem osoba 3 170 
      Mężczyźni osoba 1 606 
      Kobiety osoba 1 564 
    30-34 
      Ogółem osoba 2 773 
      mężczyźni osoba 1 349 
      Kobiety osoba 1 424 
    35-39 
      Ogółem osoba 2 334 
      mężczyźni osoba 1 173 
      Kobiety osoba 1 161 
    40-44 
      Ogółem osoba 2 443 
      mężczyźni osoba 1 155 
      Kobiety osoba 1 288 
    45-49 
      Ogółem osoba 3 101 
      mężczyźni osoba 1 489 
      Kobiety osoba 1 612 
    50-54 
      Ogółem osoba 3 363 
      mężczyźni osoba 1 630 
      Kobiety osoba 1 733 
    55-59 
      Ogółem osoba 2 883 
      mężczyźni osoba 1 362 
      Kobiety osoba 1 521 
    60-64 
      Ogółem osoba 1 578 
      mężczyźni osoba 719 
      Kobiety osoba 859 
    65-69 
      Ogółem osoba 1 402 
      mężczyźni osoba 560 
      Kobiety osoba 842 
    70 i więcej 
      Ogółem osoba 3 317 
      mężczyźni osoba 1 133 
      Kobiety osoba 2 184 
Źródło: GUS 
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Rys. Struktura wiekowa ludności Malborka w roku 2006 
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                Źródło: GUS 

 

Na ogólną liczbę mieszkańców 38 296, składało się 7 533 osób w wieku przedprodukcyjnym, 

25 185 w wieku produkcyjnym i  5 578 w wieku poprodukcyjnym. 

W roku 2006 utrzymywało się ujemne saldo przyrostu naturalnego. Na 339 urodzeń 

zanotowano 371 zgonów. Szczegóły znajdują się w tabeli poniżej. 

 

Tab. Ruch naturalny w Malborku (dane za rok 2006) 

  Ruch naturalny wg płci 
    Urodzenia żywe 
      Ogółem osoba 339 
      Mężczyźni osoba 177 
      Kobiety osoba 162 
    Zgony ogółem 
      Ogółem osoba 371 
      Mężczyźni osoba 200 
      Kobiety osoba 171 
    Zgony niemowląt 
      Ogółem osoba 2 
      Mężczyźni osoba 2 
      Kobiety osoba 0 
    Przyrost naturalny 
      Ogółem osoba -32 
      Mężczyźni osoba -23 
      Kobiety osoba -9 
 
Ujemne było również saldo migracji. Więcej osób zmieniło miejsce zamieszkania, 

opuszczając Malbork, niż do niego przybywając. 
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Tab. Saldo migracji w Mieście Malborku (dane za 2006 r.) 

    saldo migracji 
      w ruchu wewnętrznym 
        Ogółem osoba -9
        mężczyźni osoba -19
        kobiety osoba 10
      zagranica 
        ogółem osoba -85
        mężczyźni osoba -46
        kobiety osoba -39
Źródło: GUS 

 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego (2002) na terenie Malborka było         

14 044 gospodarstw domowych, których głównym źródłem utrzymania  były: 

Ø praca najemna (w sektorze publicznym - 3407, prywatnym - 2593) 

Ø własny rachunek ( 934) 

Ø niezarobkowe źródła utrzymania (3221) 

Ø dochody z własności (6) 

Ø dochody z najmu (14) 

Ø inne (474) 

Aż 514 (3,65%) gospodarstw domowych utrzymywało się z zasiłków pomocy społecznej oraz 

zasiłków dla bezrobotnych. 

 
3.2 Sytuacja na rynku pracy 
 

W 2006 roku pozostawało w Malborku bez pracy 2 869 osób. W tej liczbie znajdowało się     

1 103 kobiet i 1 766 mężczyzn. 

W ostatnich latach obserwuje się sukcesywny spadek ilości osób pozostających bez 

zatrudnienia. Sytuację na rynku pracy obrazują poniższe dane: 

 

Rys. Ilość osób pracujących I pozostające bez pracy w Malborku w latach 2003-2006 
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Źródło: GUS 
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Tab. Ilość osób pracujących I pozostające bez pracy  w Malborku w latach 2003-2006 

Status 2003 2004 2005 2006
Pracujący    7769 7817 7637 8113
Bezrobotni   4211 3992 3491 2869
Źródło: GUS 

 

Tab. Struktura osób bezrobotnych z terenu miasta Malborka wg wykształcenia w latach 

2002-2007 

STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU MIASTA MALBORK W LATACH 2002 - 2007 
31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007 

Wyszczególnienie 
o k o k o k o k o k o k 

15-17 0 0 0 0 0 0             
18-24  1238 660 1023 554 929 510 721 399 559 327 476 287 
25-34 1193 707 1172 692 1088 636 971 588 744 489 679 449 
35-44 1044 615 950 550 868 509 707 424 568 366 513 333 
45-54 949 492 955 512 958 541 917 547 803 514 749 477 
55-59 86 31 100 35 137 53 156 63 163 70 178 81 

W
ie

k 

60-64 lata 9   11   12   19   32   30   
wyższe 168 116 154 99 171 113 164 111 148 100 119 91 

policealne i 
średnie 

zawodowe 1150 733 1056 684 1034 670 899 597 767 523 666 453 
średnie 

ogólnokształcące 415 330 382 292 351 275 348 261 316 236 294 215 
zasadnicze 
zawodowe 1636 734 1535 701 1409 642 1133 546 831 424 773 403 W

yk
sz

ta
łc

en
ie

 

gimnazjalne i 
poniżej 1150 592 1084 567 1027 549 947 506 807 483 773 465 

do 1 roku 805 455 717 399 679 363 606 338 494 308 482 296 
od 1 do 5 953 549 942 546 874 509 734 430 599 388 523 334 

od 5 do 10 629 379 613 361 580 348 516 316 396 259 373 252 
od 10 do 20 672 400 649 394 630 388 579 371 494 325 434 294 
od 20 do 30 569 230 489 196 488 216 405 192 340 171 316 152 

30 lat i więcej 43 5 60 15 57 13 69 16 59 11 58 15 

S
ta
ż 

pr
ac

y 
og

ół
em

 

bez stażu 848 487 741 432 684 412 582 358 487 304 439 284 
do 1 402 134 323 134 291 117 244 109 234 95 218 126 
1-3 682 333 581 298 570 283 569 288 462 225 294 156 
3-6 496 265 448 211 448 223 494 270 380 237 457 231 

6-12 687 338 626 290 627 305 519 260 482 289 456 256 
12-24 889 489 810 448 671 377 501 271 422 267 416 264 

C
za

s 
po

zo
st

aw
an

ia
   

   
   

be
z 

pr
ac

y 
w

 
m

ie
si
ąc

ac
h 

pow. 24 1363 946 1423 962 1385 944 1164 823 889 653 784 594 
Razem liczba 

zarejestrowanych 4519 2505 4211 2343 3992 2249 3491 2021 2869 1766 2625 1627 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 
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Wśród osób pozostających bez pracy największą liczbę stanowiły osoby legitymujące się 

wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowiły 

osoby z wykształceniem wyższym. 

 

Rys. Struktura osób bezrobotnych z terenu miasta Malborka wg wykształcenia (stan na dzień 

30.06.2007 r.) 
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Analiza na przestrzeni lat 2002-2007 pokazuje, że najwięcej osób bez pracy pozostawało w 

przedziale wiekowym 25-34 oraz 45-54. Sytuację w analizowanych latach ilustruje tabela 

poniżej: 

 
Tab. Struktura osób bezrobotnych z terenu miasta Malborka wg wykształcenia 

 
Wiek 2002 K 2003 K 2004 K 2005 K 2006 K 30.06.2007K 
18-24 1238 660 1023 554 929 510 721 399 559 327 476 287 
25-34 1193 707 1172 692 1088 636 971 588 744 489 679 449 
35-44 1044 615 950 550 868 509 707 424 568 366 513 333 
45-54 949 492 955 512 958 541 917 547 803 514 749 477 
55-59 83 31 100 35 137 53 156 63 163 70 178 81 
Źródło: GUS 
 

Niebezpiecznym zjawiskiem jest to, że wśród osób bezrobotnych największą stanowiła grupa 

pozostających bez pracy powyżej dwóch lat., czyli tzw. długotrwale bezrobotnych 

 
Tab. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 
Czas 
pozostawania bez 
pracy w 
miesiącach 2002 2003 2004 2005 2006 31.06.2007 
do 1 402 323 291 244 234 218 
1 m-c - 3 m-ce 682 581 570 569 462 294 
3 m-ce - 6 m-cy 496 448 448 494 380 457 
6 m-cy - 12 m-cy 687 626 627 519 482 46 
12 m-cy - 24 m-ce 889 810 671 501 422 416 
pow. 24 m-cy 1363 1423 1385 1164 889 784 
Źródło: GUS 
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Poniżej w tabelach przedstawiono informacje dotyczące ilości osób bezrobotnych w rejonach 

miasta, gdzie zjawisko bezrobocia stanowi istotny problem społeczny (wg stanu na dzień 

17.06.2007 r.). 

 
ul. Sienkiewicza 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 18 
25-34 41 
35-44 27 
45-54 35 
55-59 9 

Wiek 

60-64 2 
Wyższe 5 
Policealne i średnie 
zawodowe 33 

Średnie ogólnokształcące 18 
Zasadnicze zawodowe 43 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 33 
Ogółem 132 
 
 
Ul. Michałowskiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 23 
25-34 26 
35-44 20 
45-54 36 
55-59 5 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 9 
Policealne i średnie 
zawodowe 38 

Średnie ogólnokształcące 22 
Zasadnicze zawodowe 27 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 14 
Ogółem 110 
 
 
Ul. Jagiellońska 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 18 
25-34 35 
35-44 15 
45-54 24 
55-59 12 

Wiek 

60-64 2 
Wyższe 7 
Policealne i średnie 
zawodowe 29 

Średnie ogólnokształcące 11 
Zasadnicze zawodowe 23 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 36 
Ogółem 106 
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Ul. Kotarbińskiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 29 
25-34 26 
35-44 12 
45-54 31 
55-59 2 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 8 
Policealne i średnie 
zawodowe 41 

Średnie ogólnokształcące 8 
Zasadnicze zawodowe 28 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 15 
Ogółem 100 
 
 
Ul. Wybickiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 18 
25-34 29 
35-44 9 
45-54 27 
55-59 12 

Wiek 

60-64 1 
Wyższe 5 
Policealne i średnie 
zawodowe 34 

Średnie ogólnokształcące 7 
Zasadnicze zawodowe 26 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 24 
Ogółem 96 
 
 
Ul. Mickiewicza 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 17 
25-34 23 
35-44 19 
45-54 15 
55-59 4 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 3 
Policealne i średnie 
zawodowe 16 

Średnie ogólnokształcące 8 
Zasadnicze zawodowe 29 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 22 
Ogółem 78 
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Ul. Grudziądzka 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 20 
25-34 8 
35-44 23 
45-54 19 
55-59 2 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 1 
Policealne i średnie 
zawodowe 19 

Średnie ogólnokształcące 8 
Zasadnicze zawodowe 26 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 18 
Ogółem 72 
 
 
Stare Miasto 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 6 
25-34 12 
35-44 23 
45-54 22 
55-59 3 

Wiek 

60-64 1 
Wyższe 4 
Policealne i średnie 
zawodowe 13 

Średnie ogólnokształcące 11 
Zasadnicze zawodowe 26 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 13 
Ogółem 67 
 
 
Ul. Słowackiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 11 
25-34 15 
35-44 12 
45-54 15 
55-59 4 

Wiek 

60-64 1 
Wyższe 1 
Policealne i średnie 
zawodowe 19 

Średnie ogólnokształcące 6 
Zasadnicze zawodowe 13 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 19 
Ogółem 58 
 



 79 

 
Ul. Jasna 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 7 
25-34 19 
35-44 9 
45-54 14 
55-59 6 

Wiek 

60-64 1 
Wyższe 3 
Policealne i średnie 
zawodowe 12 

Średnie ogólnokształcące 11 
Zasadnicze zawodowe 19 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 11 
Ogółem 56 
 
 
Ul. Grunwaldzka 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 10 
25-34 11 
35-44 17 
45-54 16 
55-59 1 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 3 
Policealne i średnie 
zawodowe 4 

Średnie ogólnokształcące 8 
Zasadnicze zawodowe 14 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 26 
Ogółem 55 
 
 
Ul. Chopina 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 9 
25-34 14 
35-44 10 
45-54 15 
55-59 4 

Wiek 

60-64 1 
Wyższe 0 
Policealne i średnie 
zawodowe 14 

Średnie ogólnokształcące 4 
Zasadnicze zawodowe 15 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 20 
Ogółem 53 
 



 80 

 
Ul. Nowowiejskiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 14 
25-34 9 
35-44 3 
45-54 22 
55-59 4 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 3 
Policealne i średnie 
zawodowe 7 

Średnie ogólnokształcące 7 
Zasadnicze zawodowe 14 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 21 
Ogółem 52 
 
 
Ul. Orzeszkowej 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 7 
25-34 11 
35-44 11 
45-54 15 
55-59 4 

Wiek 

60-64 2 
Wyższe 0 
Policealne i średnie 
zawodowe 7 

Średnie ogólnokształcące 3 
Zasadnicze zawodowe 16 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 24 
Ogółem 50 
 
 
Al. Armii Krajowej 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 10 
25-34 8 
35-44 9 
45-54 15 
55-59 6 

Wiek 

60-64 1 
Wyższe 0 
Policealne i średnie 
zawodowe 4 

Średnie ogólnokształcące 1 
Zasadnicze zawodowe 20 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 24 
Ogółem 49 
 



 81 

 
Ul. Grota Roweckiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 7 
25-34 14 
35-44 6 
45-54 12 
55-59 2 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 4 
Policealne i średnie 
zawodowe 9 

Średnie ogólnokształcące 5 
Zasadnicze zawodowe 12 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 11 
Ogółem 41 
 
 
Al. Wojska Polskiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 8 
25-34 8 
35-44 8 
45-54 15 
55-59 2 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 0 
Policealne i średnie 
zawodowe 12 

Średnie ogólnokształcące 3 
Zasadnicze zawodowe 14 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 12 
Ogółem 41 
 
Ul. Konopnickiej 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 6 
25-34 8 
35-44 9 
45-54 14 
55-59 3 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 5 
Policealne i średnie 
zawodowe 10 

Średnie ogólnokształcące 9 
Zasadnicze zawodowe 7 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 9 
Ogółem 40 
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Ul. Rolnicza 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 5 
25-34 12 
35-44 7 
45-54 9 
55-59 5 

Wiek 

60-64 2 
Wyższe 1 
Policealne i średnie 
zawodowe 5 

Średnie ogólnokształcące 1 
Zasadnicze zawodowe 7 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 26 
Ogółem 40 
 
 
Ul. Żeromskiego 
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

18-24 4 
25-34 14 
35-44 9 
45-54 10 
55-59 2 

Wiek 

60-64 0 
Wyższe 2 
Policealne i średnie 
zawodowe 7 

Średnie ogólnokształcące 2 
Zasadnicze zawodowe 13 

Wykształcenie 

Gimn. i poniżej 15 
Ogółem 39 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 
 
Analiza danych opublikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku na przestrzeni 

ostatnich pięciu lat ukazuje systematyczny spadek  stopy bezrobocia. Jest to z pewnością 

efektem ogólnokrajowych trendów, ale również skoordynowanej polityki realizowanej przez 

odpowiedzialne organy miasta oraz działania rozbudowującej się ciągle Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Malborku. 

Jednakże w porównaniu z województwem pomorskim oraz terenem całego kraju bezrobocie 

pozostaje nadal na bardzo wysokim poziomie. 

 

Tab. Stopa bezrobocia w latach 2002-2007 w Mieście Malbork, Województwie Pomorskim 
oraz kraju (dane na dzień 31.01) 
 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Malbork 33,4 33,6 35 33,4 31,3 27,1

Województwo 
Pomorskie 20,3 22 23 21,8 19,6 15,7

Polska 18,1 18,6 20,6 19,4 18 15,1
Źródło: www.pup.malbork.pl 

http://www.pup.malbork.pl
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Rys. Bezrobocie w latach 2002-2007 w Mieście Malbork, Województwie Pomorskim oraz 

kraju 
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Źródło: www.pup.malbork.pl 
 
Hierarchia rejonów miasta wg przyjętego kryterium stopy bezrobocia kształtuje się 
następująco: 
 

Ø Śródmieście 
Ø Południe 

Ø Stare Miasto 

Ø Piaski I i II 

Ø Centrum 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.pup.malbork.pl
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LP. RODZAJ ŚWIADCZENIA ŁĄCZNA KWOTA 
WYDATKÓW W 2006 r 

ŁĄCZNA ILOŚĆ  

ŚWIADCZEŃ ZA 2006 r 

Średnia kwota 
miesięczna 

Średnia  miesięczna 
ilość świadczeń 

1 
Zasiłki rodzinne 
 

1.394.647 22.923 

 

232.441 

 

3821 

 

2 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 100.000 100 

 

16.667 17 

 

3 
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu wychow. 

227.883 583 

 

37.981 

 

97 

 

4 
Dodatek z tyt. samotnego wychow. dziecka 
i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych  

12.027 31 

 

2005 

 

5 

 

5 
Dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 
 

174.280 996 29.047 166 

 

6 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

122.950 1588 

 

20.492 

 

265 

 

7 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 
 

10.900 109 

 

1.817 

 

18 

 

8 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

30.600 564 

 

5.100 

 

94 

 

9 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej 

244.720 3059 

 

40.787 

 

510 

 

10 
Zasiłki pielęgnacyjne 
 

1.104.192 7.217 

 

184.032 

 

1203 

 

3.3 Ubóstwo i pomoc społeczna 
 
Tab. Struktura pomocy społecznej wypłacanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku w I połowie 2007 r.  
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LP. RODZAJ ŚWIADCZENIA ŁĄCZNA KWOTA 
WYDATKÓW W 2006 r 

ŁĄCZNA ILOŚĆ  

ŚWIADCZEŃ ZA 2006 r 

Średnia kwota 
miesięczna 

Średnia  miesięczna 
ilość świadczeń 

11 
Świadczenia pielęgnacyjne 
 

176.420 427 

 

29.403 

 

71 

 

12 

Jednorazowa zapomoga z tyt. 
Urodzenia dziecka 

166.000 166 
 

27.667 
 

28 
 

13 

Zaliczka alimentacyjna  670.970 
 

3074 
 

111.828 
 

512 
 

 R A Z E M  
4.435.589 

 

 
40.837 

 

 
739.267 

 
6807 

 

Liczba rodzin                             
RAZEM 

3355 

------- ------- ------- 

           W tym:     świadczenia rodzinne 3055 ------- ------- ------- 
14 zaliczka alimentacyjna 300 ------- ------- ------- 

Ilość wydanych decyzji             
RAZEM 

1184 

------- -------- 

197 

W tym:      świadczenia rodzinne 1072 ------- ------- 179 
15 zaliczka alimentacyjna 112 ------- ------- 18 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

3.3 Ubóstwo i pomoc społeczna 
 
Tab. Struktura pomocy społecznej wypłacanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku w I połowie 2007 r.  
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W roku 2006 pomocy finansowej udzielono 3355 rodzinom na kwotę 4 435 589 zł. Przy 

założeniu, że są rodziny 2+2, pomoc trafia do około 14 000 osób rocznie. Średnio w 

miesiącu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca 6807 zasiłków na kwotę 740 tysięcy 

złotych. Należy pamiętać, że uprawnionymi do jej uzyskania są jedynie osoby o najniższych 

dochodach (ok. 500 zł brutto/ m-c).  

Duża ilość wypłacanych zasiłków jest z pewnością bezpośrednio związana ze stopą 

bezrobocia przewyższającą tą na poziomie krajowym o ok. 12%. 

 
 
3.4 Infrastruktura ochrony zdrowia 
 

W 2006 r. na terenie miasta Malborka działało 10 placówek opieki zdrowotnej, w tym 9 

niepublicznych oraz jedna publiczna. Dodatkowo w omawianym okresie istniało 18 praktyk 

lekarskich. Wymienione placówki udzieliły 173 826 porad.  

 

Na terenie miasta działało 10 aptek, co oznacza że jedna placówka obsługiwała 3 830 

mieszkańców. 

 
3.5 Edukacja 

 
Z uwagi na fakt, że problem bezrobocia jest pochodną między innymi poziomu 

wykształcenia, należy się przyjrzeć również danym tę sytuację obrazującym. 

 

Tab. Poziom wykształcenia mieszkańców Malborka z podziałem na grupy wiekowe 
GRUPY 
WIEKOWE 

OGÓŁEM WYŻSZE POLI 
CEALNE 

ZAWODOWE OGÓLNO 
KSZTAŁCĄCE 

ZASADN. 
ZAWODOWE 

PODSTAW. 
UKOŃCZONE 

PODSTAWOWE 
NIEUKOŃCZONE I 
BEZ 
WYKSZTAŁCENIA 
SZKOLNEGO 

Ogółem 32960 3435 1160 7321 3538 7418 8862 880 

13-19 lat 4675 - - 148 274 314 3470 441 
20-29 lat 5955 871 272 1791 922 1451 544 17 
30-39 lat 4825 823 251 1405 464 1343 453 8 
40-49 lat 6638 820 306 1872 660 2119 774 15 
50-59 lat 4889 518 208 1212 582 1334 971 23 

60-64 
lata 

1562 172 54 313 177 285 532 16 

65 lat i 
więcej 

4414 231 69 580 459 572 2118 360 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku 
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W poszczególnych grupach wiekowych poziom osób z wykształceniem wyższym waha się w 

okolicach 10-15 %, około 22,5% legitymuje się wykształceniem zawodowym. Niepokojącym 

zjawiskiem jest natomiast ilość osób pozostających z wykształceniem podstawowym, czyli 

bez wyuczonego zawodu. W grupie wiekowej trzydziestolatków jest to ok. 9%, 

czterdziestolatków już 11%, natomiast pięćdziesięciolatków aż 19%. Dane te nie odbiegają 

jednak znacząco od wskaźników na poziomie kraju. 

 
Na terenie Malborka działa 6 szkół podstawowych podległych samorządowi terytorialnemu, 

skupiających 99 oddziałów. W 2006 roku uczęszczało do nich 2 481 uczniów. Dodatkowo 

działają dwie szkoły specjalne, w której w minionym roku naukę pobierało 112 uczniów z 10 

oddziałami. 

 

Wśród siedmiu gimnazjów działających w roku 2006 na terenie Malborka 4 podlegały 

samorządowi gminnemu, jedno powiatowemu. Ponadto istniało jedno gimnazjum 

wyznaniowe i jedno prowadzone przez organizację pozarządową. Ogółem we wszystkich 

gimnazjach istnieje 61 oddziałów szkolnych, skupiających 1 579 uczniów.  

Poza nimi działają dwa gimnazja specjalne, do których w 2006 roku uczęszczało 160 

uczniów. 

 

W zakresie edukacji na poziomie ponadpodstawowym na terenie miasta działały dwie 

ponadgimnazjane zasadnicze szkoły zawodowe, w których w ub. roku naukę zawodu 

pobierały 352 osoby oraz jedna szkoła specjalna przysposabiająca do zawodu, do której w 

uczęszczało 33 uczniów.  

Dodatkowo w pięciu liceach ogólnokształcących uczył o się ogółem 1 330 uczniów. Istniejące 

trzy licea profilowane kształciły w ubiegłym roku 238 uczniów w 10 oddziałach szkolnych, 

dwa technika skupiały 950 uczniów.  

Na terenie miasta istnieje również oferta szkolenia dla osób dorosłych. 

 

Zestawienie placówek edukacyjnych działających na terenie miasta: 

 

Przedszkola  

- Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” 

- Przedszkole nr 2 

- Przedszkole nr 5 

- Przedszkole nr 8 

- Przedszkole nr 10 
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- Przedszkole nr 13- integracyjne 

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 

- Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” 

- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” 

- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” 

 

Szkoły Podstawowe 

 

- Szkoła Podstawowa nr 2 

- Szkoła Podstawowa nr 3 

- Szkoła Podstawowa nr 5  

- Szkoła Podstawowa nr 6 przy Zespole Szkół nr 1 

- Szkoła Podstawowa nr 8 

- Szkoła Podstawowa nr 9  

 

Gimnazja 

- Publiczne Gimnazjum Katolickie w Malborku 

- Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 1 

- Gimnazjum nr 1 

- Gimnazjum nr 2 

- Gimnazjum nr 3 

- Gimnazjum Gminne 

 

Szkoły średnie publiczne 

 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 

- Zespół Szkół Katolickich 

 

Placówki wychowawcze 

 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
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Szkoły Policealne i placówki kształcenia ustawicznego 

 

- Zespół Szkół, Policealna Szkoła dla Dorosłych 

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 7  

- Ośrodek Szkolenia i Usług 

- Szkoła Języków Obcych YES! 

- Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

- Nord - Pol Policealna Szkoła dla Detektywów i Pracowników Ochrony oraz Straży 

Miejskiej 

- Centrum Szkoleniowe 

- Centrum Edukacji Zawodowej 

 

Szkoły niepubliczne 

- Policealne Studium Informatyczne przy Centrum Szkoleniowym w Malborku 

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” 

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Wiedza” 

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” 

- Pomorskie Centrum Edukacyjne „Matel Sernice” 

 

W Malborku działa również Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

 

Na terenie miasta działa pięć bibliotek: 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna 

- Biblioteka Pedagogiczna 

- Biblioteka Muzeum Zamkowego 

- Biblioteka Klubu Garnizonowego 

- Dobra Nowina – Publiczna Biblioteka Chrześcijańska. 

 

3.6. Przestępczość na terenie miasta  
 

Komenda Powiatowa Policji w Malborku przedstawiła raport za okres od 01.01.2007r. do 

20.08.2007 r., który ukazuje ilość popełnionych przestępstw i wykroczeń na terenie miasta, w 

poszczególnych jego dzielnicach. Informacja obejmuje przestępstwa zgłoszone w 

kategoriach: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, rozbój, 

bójka i pobicie oraz wykroczenia w kategoriach kradzież i uszkodzenie mienia.  
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Stare Miasto i Centrum - 47 przestępstw i 16 wykroczeń z tego: 
Przestępstwa: 

Kradzież – 24 

Rozbój – 5 

Uszkodzenie mienia – 7 

Kradzież z włamaniem –11 (z tego 4 do pojazdu) 

Wykroczenia: 

Kradzież – 7 

Uszkodzenie mienia – 9 

 

Szczegółowa lokalizacja przestępstw i wykroczeń w dzielnicy: 

Ø Teren PKP – 9 przestępstw i 3 wykroczenia 

Ø ul. Stare Miasto - 7 przestępstw i 3 wykroczenia 

Ø ul. Kościuszki – 6 przestępstw i 2 wykroczenia 

Ø ul. Dworcowa – 5 przestępstw i 1 wykroczenie 

Ø ul. Solna – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 

Ø ul. 17-go Marca - 2 przestępstwa 

Ø ul. Piastowska – 3 przestępstwa 

Ø ul. Plac Narutowicza – 2 przestępstwa i 2 wykroczenia 

Ø ul. Poczty Gdańskiej – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 

Ø ul. Parkowa - 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 

Ø ul. Piłsudskiego – 1 wykroczenie 

Ø ul. Aleja Rodła – 3 przestępstwa 

Ø ul. Starościńska – 1 przestępstwo 

Ø ul. Warecka – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 

Ø ul. Wileńska – 3 przestępstwa 

Ø Dworzec PKP – 1 przestępstwo 

 

Podsumowując, zagrożenie przestępczością w omawianych kategoriach stwierdzić należy, iż 

strefa ta jest stosunkowo bezpieczna, a ilość zdarzeń stanowi 17,9% ogółu zdarzeń z miasta 

Malborka. Z 47 zgłoszonych przestępstw na 15 policjanci nie mieli wpływu, gdyż zaistniały w 

miejscach niedostępnych dla służb patrolowych. Głównym przedmiotem kradzieży są przede 

wszystkim pieniądze i telefony komórkowe. Przedmiotem uszkodzeń mienia najczęściej są 

wybijane szyby, uszkadzane drzwi i wagony kolejowe. Strefa ta jest w dobrym stopniu objęta 

monitoringiem, co pozwala reagować na wykroczenia porządkowe oraz przeciwdziałać 
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popełnianiu przestępstw poprzez bieżące kierowanie i dyslokowanie służb patrolowo – 

interwencyjnych. 

 

Śródmieście -  112 przestępstw i  54 wykroczeń z tego: 
Przestępstwa: 

Kradzież – 53 

Kradzież pojazdu – 3 

Bójka, pobicie - 3 

Rozbój – 4 

Uszkodzenie mienia – 14 

Kradzież z włamaniem – 35 (z tego 3 do pojazdu) 

Wykroczenia: 

Kradzież – 37 

Uszkodzenie mienia – 17 

 
Szczegółowa lokalizacja przestępstw i wykroczeń w dzielnicy: 
 
Ø ul. 17-go Marca – 6 przestępstw i 1 wykroczenie 
Ø ul. Armii Krajowej – 7 przestępstw i 6 wykroczeń 
Ø ul. Bema - 1 przestępstwo 
Ø ul. De Gaulle`a – 2 przestępstwa 
Ø ul. Fałata – 1 przestępstwo 
Ø ul. Jagiellońska – 5 przestępstw i 1 wykroczenie 
Ø ul. Jasna – 7 przestępstw 

Ø ul. Konopnickiej - 6 przestępstw i 3 wykroczenia 
Ø ul. Kopernika – 1 przestępstwo i 4 wykroczenia 
Ø ul. Krakowska – 1 przestępstwo 
Ø ul. Mickiewicza – 3 przestępstwa i 8 wykroczeń 
Ø ul. Norwida – 2 przestępstwa 
Ø ul. Okrzei – 1 wykroczenie 
Ø ul. Orzeszkowej – 2 przestępstwa i 2 wykroczenia 
Ø ul. Plac Słowiański – 10 przestępstw i 1 wykroczenie 
Ø ul. Reymonta – 3 przestępstwa i 2 wykroczenia 
Ø ul. Aleja Rodła – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 
Ø ul. Sienkiewicza – 17 przestępstw i 11 wykroczeń 
Ø ul. Sikorskiego – 2 przestępstwa i 6 wykroczeń 
Ø ul. Słowackiego – 10 przestępstw i 1 wykroczenie 
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Ø ul. Sprzymierzonych – 3 przestępstwa 
Ø ul. Sucharskiego - 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 
Ø ul. Targowa – 12 przestępstw 
Ø ul. Westerplatte – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 
Ø ul. Żeromskiego – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 

 

Podsumowując, zagrożenie przestępczością w omawianych kategoriach stwierdzić 

należy, iż strefa jest znacznie zagrożona przestępczością, a ilość zdarzeń stanowi 41,1% 

ogółu zdarzeń z miasta Malborka. Z 112 zgłoszonych przestępstw na 54 policjanci nie mieli 

wpływu, gdyż zaistniały w miejscach niedostępnych dla służb patrolowych. Głównym 

przedmiotem kradzieży są przede wszystkim pieniądze i telefony komórkowe i torebki. 

Przedmiotem uszkodzeń mienia najczęściej są wybijane szyby w pojazdach i mieszkaniach i 

uszkadzane drzwi. Strefa ta jest w niedostatecznym stopniu objęta monitoringiem, co nie 

pozwala reagować z wyprzedzeniem na aspołeczne zjawiska i wykroczenia porządkowe 

oraz przeciwdziałać popełnianiu przestępstw poprzez bieżące kierowanie i dyslokowanie 

służb patrolowo – interwencyjnych. Wskazane byłoby objąć dodatkowym monitoringiem ulice 

Targową i Plac Targowy, ul. Słowackiego, Jagiellońską, Konopnickiej i Armii Krajowej. 

 

Wielbark, Słupecka, Południe -29 przestępstw i  15  wykroczeń z tego: 
Przestępstwa: 

Kradzież – 10 

Kradzież pojazdu – 2 

Bójka, pobicie - 2 

Rozbój – 1 

Uszkodzenie mienia – 8 

Kradzież z włamaniem – 6 (z tego 2 do pojazdu) 

Wykroczenia: 

Kradzież – 13 

Uszkodzenie mienia – 2 

 
Szczegółowa lokalizacja przestępstw i wykroczeń w dzielnicach: 
 
Ø ul. Broniewskiego – 3 wykroczenia 
Ø ul. Głowackiego - odnotowano 2 przestępstwa i 1 wykroczenie 
Ø ul.  Kochanowskiego – 1 przestępstwo 
Ø ul. Kotarbińskiego – 6 przestępstw i 2 wykroczenia 
Ø ul. Michałowskiego - 4 przestępstwa i 3 wykroczenia 
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Ø ul. Na Skarpie - 1 przestępstwo 
Ø ul. Pola – 2 przestępstwa 
Ø ul. Rolnicza – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 
Ø ul. Smoluchowskiego – 2 przestępstwa 
Ø ul. Wejhera – 4 przestępstwa i 2 wykroczenia 
Ø ul. Wybickiego – 5 przestępstw i 3 wykroczenia 

Ø ul. Zaciszna - 1 przestępstwo 

 

 Oś. Słupecka – nie odnotowano zgłoszeń. 
 

Podsumowując zagrożenie przestępczością w omawianych kategoriach stwierdzić 

należy, iż strefa ta nie jest zagrożona przestępczością, a ilość zdarzeń stanowi 11% ogółu 

zdarzeń z miasta Malborka. Z 29 zgłoszonych przestępstw na 19 policjanci nie mieli wpływu, 

gdyż zaistniały w miejscach niedostępnych dla służb patrolowych. Głównym przedmiotem 

kradzieży są przede wszystkim pieniądze i telefony komórkowe, rowery i elementy metalowe. 

Przedmiotem uszkodzeń mienia najczęściej są wybijane szyby w pojazdach i mieszkaniach. 

Strefa ta praktycznie nie jest objęta monitoringiem, co spowodować może w przyszłości 

znaczny wzrost przestępczości.  

 

Okolice rzeki Nogat - 4 przestępstwa z tego: 
Przestępstwa: 

Kradzież – 1 

Kradzież z włamaniem – 3  

 

Szczegółowa lokalizacja przestępstw i wykroczeń w dzielnicy: 

 

Ø ul. Wileńska – 4 przestępstwa  

 

Ilość zdarzeń stanowi 1,5% ogółu zdarzeń z miasta Malborka. Odcinek ulicy Wileńskiej i 

Bulwaru nad Nogatem nie jest objęty monitoringiem, co spowodować może w przyszłości 

znaczny wzrost przestępczości. Zaistniałe tam zdarzenia to głównie włamania do obiektów 

kąpieliska i tzw. plaży wojskowej dokonywane poza sezonem. 

 
Piaski I i II, Park Pólnocny  
 

W strefie tej nie odnotowano zgłoszeń o przestępstwach i wykroczeniach 
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Kałdowo -6 przestępstw i 3 wykroczenia z tego: 
Przestępstwa: 

Kradzież – 3 

Kradzież pojazdu – 1 

Bójka, pobicie - 1 

Kradzież z włamaniem – 1 

Wykroczenia: 

Kradzież – 2 

Uszkodzenie mienia – 1 

 
Szczegółowa lokalizacja przestępstw i wykroczeń w dzielnicy: 

 

Ø ul. Boczna - 1 przestępstwo i 2 wykroczenia 

Ø ul. Brukowa - 1 przestępstwo 

Ø ul. Brzozowa – 1 przestępstwo 

Ø ul. Główna – 1 przestępstwo i 1 wykroczenie 

Ø ul. Kościelna – 1 przestępstwo 

Ø ul. Wałowa – 1 przestępstwo  

 

Podsumowując zagrożenie przestępczością w omawianych kategoriach stwierdzić należy, iż 

strefa ta nie jest zagrożona przestępczością, a ilość zdarzeń stanowi 2,3% ogółu zdarzeń z 

miasta Malborka. 

 

4. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno- 
społeczno-gospodarczego oraz priorytetów rozwojowych miasta 
 
4.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
 
Lokalny Program Rewitalizacji służy realizacji Narodowej Strategii Spójności i Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia. 
 
 
Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 

zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej. 
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Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, 

co oznacza, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO 

realizują je jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 

partnerstwa, 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 

 
4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
 
 
Program wpisuje się również w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013.  

 

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-

2013 przewiduje wsparcie procesów rewitalizacji miast, obszarów poprzemysłowych i 

powojskowych w ramach Osi priorytetowej 3 „Funkcje miejskie i metropolitalne”.  

Celem głównym osi priorytetowej jest rozwój funkcji miejskich metropolitalnych w głównych 

ośrodkach rozwojowych. Natomiast celami szczegółowymi są: 

Ø rozwój i integracja efektywnych i przyjaznych środowisku miejskich systemów 

transportu zbiorowego 

Ø aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanych obszarów miejskich i 

podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w miastach. 

Przesłankami do realizacji projektów współfiansowanych z funduszy unijnych jest 

zwiększenie spójności społeczno- gospodarczej regionu. 

 

Polityka spójności UE powinna przyczyniać się do promowania wewnętrznej spójności w 

obszarach miejskich, jak również rozwoju sieci regionalnych biegunów wzrostu. Duże 

znaczenie będą miały działania zmierzające do regeneracji przestrzeni publicznych oraz 
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terenów poprzemysłowych. Przesłanką do realizacji jest również współczesne miasto jako 

miejsce przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom (cel zbieżny z zaprezentowanym w 

Strategii Rozwoju Miasta Malborka). 

 

Dla współczesnych obszarów metropolitalnych i miast istotne jest kreowanie ich dobrego 

wizerunku. Wpłynąć na to mogą działania ukierunkowane na rewitalizację zdegradowanych 

dzielnic, a także inicjatywy wiążące się z kształtowaniem przestrzeni w centrach miast, 

przestrzeni o charakterystycznej zabudowie, a także odpowiedniemu zagospodarowaniu 

stref administracyjno-biznesowych, gospodarczych i rekreacyjnych. Realizowane 

przedsięwzięcia powinny przyczynić się do stworzenia warunków sprzyjających ożywieniu 

społecznemu i gospodarczemu zdegradowanych obszarów miejskich. 

 

W ramach Osi 3 „Funkcje miejskie i metropolitalne” można realizować kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji dla zdegradowanych 

obszarów miejskich (mieszkaniowych, usługowych, poprzemysłowych, powojskowych, 

pokolejowych, portowych, w tym zdegradowanych ekologicznie »kreowanie» nowych i 

modernizacja istniejących stref inwestycyjnych, jak też z tworzeniem wysokiej jakości stref 

publicznych w miastach.  

 
Typy projektów 

Kompleksowa rewitalizacja – wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, obejmująca 

więcej niż jeden z niżej wymienionych typów projektów: 

1) renowacja, rewaloryzacja, modernizacja oraz adaptacja historycznej zabudowy 

gospodarczej, przemysłowej oraz powojskowej na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, 

rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne oraz towarzyszące (np. mieszkalne); wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia; 

2) konserwacja, restauracja i modernizacja zespołów historycznej zabudowy mieszkaniowej, 

z wyłączeniem remontów powierzchni wewnątrz mieszkalnych; wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia; 

3) budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej publicznej infrastruktury społecznej, 

edukacyjnej oraz gospodarczej związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, 

edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych; 

4) regeneracja, rehabilitacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym w 

szczególności budowa małej architektury, zakładanie parków i odnowa istniejących terenów 

zielonych; 
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5) kompleksowe zagospodarowanie terenów śródmiejskich, frontów wodnych, ciągów wzdłuż 

głównych tras komunikacyjnych, uwzględniające modernizację i renowację obiektów o 

szczególnym znaczeniu historycznym; 

6) systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz programy walki z przestępczością i 

patologiami społecznymi (w tym tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości; zakup i instalacja zintegrowanych systemów monitoringu w miejscach 

publicznych); 

7) przedsięwzięcia promocyjne, doradcze, szkoleniowe, edukacyjne, kulturalne mające na 

celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 
 
Omówienie kryteriów formalnych:  

 

Ø przedsięwzięcia mogą być realizowane w miastach o minimalnej liczbie mieszkańców 

wynoszącej 35 tys. 

Ø minimalna wartość projektu w zakresie kompleksowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, co do zasady, nie może być niższa niż 2 mln Euro 

Ø projekty powinny się wpisywać w plan rewitalizacji 

Ø projekty powinny wykorzystywać wyniki inicjatyw i konsultacji społecznych, a także 

być realizowane z zaangażowaniem społeczności lokalnych 

Ø projekty powinny dotyczyć obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską i/ 

lub uwzględnionych w gminnych programach opieki nad zabytkami 

 
Uprawnieni Beneficjenci: 

 

Ø  Jst, i ich związki, stowarzyszenia; 

Ø Jst działające w porozumieniach (partnerstwach) między innymi z: 

- organizacjami pozarządowymi; 

- instytucjami kultury; 

- kościołami i związkami wyznaniowymi; 

- podmiotami wykonującymi zadania jst/związku komunalnego/Skarbu Państwa; 

- szkołami wyższymi; 

- spółdzielniami mieszkaniowymi; 

- wspólnotami mieszkaniowymi; 

- partnerami społecznymi i gospodarczymi; 

- innymi podmiotami z sektora finansów publicznych; 

Ø Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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Rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych 

 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach Działania są 

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta 

w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Datę kwalifikowalności oraz 

rodzaje wydatków kwalifikowanych dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej 

mogą wyznaczyć odpowiednie schematy pomocy publicznej. 

 
Za kwalifikowane uznaje się: 

1) prace przygotowawcze, w tym: 

− przygotowanie wymaganej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie, w tym lokalny 

program rewitalizacji, prace studialne, badania i analizy, ekspertyzy, w tym badania i prace 

projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, 

krajobrazem, i budownictwem oraz prace geodezyjne (o ile są konieczne) – podmiotem 

uprawnionym do otrzymania zwrotu poniesionego kosztu przygotowania dokumentu jest 

samorząd miasta; 

− dokumentacja projektowa (w tym projekt budowlany, studium wykonalności, raport z 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko); 

− koszt uzyskania innych wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych 

dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji; 

− koszt przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

2) wydatki inwestycyjne: 

− cena nabycia bądź koszt wytworzenia środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane 

w ramach projektu, pod warunkiem włączenia ich do rejestru środków trwałych beneficjenta 

(m.in. obiekty budowlane wraz z instalacjami oraz niezbędnym wyposażeniem, maszyny, 

urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe); 

− instalacja i uruchomienie nabytych lub wytworzonych środków trwałych; 

− zakup nieruchomości niezabudowanej (w tym koszty bezpośrednie związane z nabyciem 

nieruchomości), stanowiącej odrębny przedmiot własności w myśl przepisów kodeksu 

cywilnego (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu); 

− zakup nieruchomości zabudowanej (w tym koszty bezpośrednie związane z nabyciem 

nieruchomości), pod warunkiem, że koszt zakupu nie przekracza jej wartości rynkowej, a 

wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez 

uprawnionego rzeczoznawcę (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami); 
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− koszty robót i materiałów budowlanych związanych z budową, przebudową lub rozbudową 

budowli, obiektów budowlanych i lokali (w tym prace przygotowawcze, prace ziemne, 

budowlano-montażowe, instalacyjne, przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją, 

prace wykończeniowe, prace rozbiórkowe, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia); 

− koszty adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla danego 

rodzaju działalności; 

− zakup wartości niematerialnych i prawnych; 

− koszt rekultywacji gruntu; 

3) koszty konserwacji, restauracji i modernizacji zespołów historycznej zabudowy 

mieszkaniowej, pod warunkiem, że: 

− wydatki są ponoszone wyłącznie na remonty historycznej zabudowy mieszkalnej, 

wielorodzinnej oraz adaptację budynków na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla rodzin 

o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach, pod warunkiem, że budynki te 

będą własnością komunalną lub własnością podmiotów prowadzących działalność 

niedochodową; 

− inwestycje obejmują wyłącznie części wspólne budynku; 

4) koszty nadzoru inwestorskiego; 

5) koszt podatku VAT, tylko w przypadku, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony 

przez beneficjenta; 

6) koszty leasingu finansowego, operacyjnego i zwrotnego – w przypadku leasingu 

finansowego, do wsparcia kwalifikują się raty leasingowe przypadające i rzeczywiście 

poniesione do momentu końcowej płatności określonej dla RPO WP; w przypadku leasingu 

operacyjnego za okres kwalifikowalności wydatków na współfinansowanie rat leasingowych 

można uznać jedynie okres realizacji projektu, do momentu ostatecznego jego rozliczenia (tj. 

do dnia wypłacenia płatności końcowej); 

7) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o ile zakup środka 

trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych nie został sfinansowany ze środków 

publicznych (w tym dotacji krajowej bądź wspólnotowej); ich wykorzystanie jest niezbędne do 

prawidłowej realizacji projektu, a odpisy amortyzacyjne odnoszą się wyłącznie do okresu 

realizacji projekt i są dokonywane w oparciu o obowiązujące zasady wynikające z ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

8) wkład niepieniężny wniesiony przez beneficjenta na rzecz projektu w postaci dóbr lub 

usług, pod warunkiem, że: 

− polega na wniesieniu nieruchomości w rozumieniu art. 46 §1 Kodeksu Cywilnego, 

urządzeń, materiałów (surowców), badań lub pracy wysoko kwalifikowanej lub nieodpłatnej 

pracy wolontariuszy; 
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− jego wartość może zostać w niezależny sposób wyliczona, oraz jeśli zaistnieje taka 

konieczność, zweryfikowana; 

W odniesieniu do wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej lub 

zabudowanej mają zastosowanie zasady obowiązujące przy nabyciu tych nieruchomości; 

W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość określa się 

uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej stawki 

godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. 

W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego współfinansowanie środkami EFRR nie 

może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o 

wartość wkładu niepieniężnego; 

9) koszty działań o charakterze promocyjnym, doradczym, szkoleniowym i kulturalnym, 

stanowiących element zintegrowanych programów rewitalizacji miast, mających na celu 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym; maksymalna wartość kosztów wynosi 

15% kosztów kwalifikowanych w ramach programu rewitalizacji; 

10) koszty ogólne zarządzania projektem, o ile: 

− kalkulacja została oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego 

projektu lub rzeczywistych kosztach projektów tego samego typu; 

− zostały wyodrębnione jako odpowiednie proporcje kosztów ogólnych związanych 

bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną bezstronną 

metodologią; 

− opłaty czynszowe nie mogą stanowić więcej niż 25% kosztów bezpośrednich projektu, 

które mogą mieć wpływ na wysokość kosztów ogólnych (kalkulacja opłat czynszowych 

powinna być należycie udokumentowana i okresowo weryfikowana); 

− koszty osobowe (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i inne obowiązkowe 

narzuty na wynagrodzenia) – w przypadku nowych pracowników zatrudnionych przez 

beneficjenta do realizacji projektu bądź w przypadku pisemnego oddelegowania wcześniej 

zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań związanych z wdrażaniem projektu; 

− zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych, pod 

warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku; 

− zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych; 

11) koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie projektu i zarządzania projektem 

(np. koszt prowadzenia rachunku bankowego do celów obsługi projektu, koszty promocji 

projektu, koszty księgowości, koszty obowiązkowego audytu, koszty obsługi instrumentów 

zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie); 

12) inne koszty, uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta, za 

niezbędne dla realizacji projektu. 
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Do wydatków niekwalifikowanych zalicza się: 

1) zakup środków transportu; 

2) koszty prowizji i odsetek ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych; 

3) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice 

kursowe ponoszone w ramach realizacji projektu; 

4) wydatki na zakup środków trwałych, które były współfinansowane z publicznych środków 

krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie; 

 5) koszty związane z umową leasingu (podatek, marża finansującego, odsetki od 

refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe); 

6) koszty kar i grzywien, procesów sądowych, realizacji ewentualnych postanowień 

wydanych przez sąd; 

7) koszty kredytu. 

Poziom dofinansowania ze środków EFRR 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 70%. Minimalna wartość 

projektów, co do zasady, wynosi równowartość w PLN kwoty 2 000 000 EUR. 

 

Instrument elastyczności 

W ramach Poddziałania przewiduje się możliwość zastosowania instrumentu elastyczności. 

Dotyczy to m.in. działań o charakterze promocyjnym, doradczym, szkoleniowym i 

kulturalnym, stanowiących element zintegrowanych programów rewitalizacji miast, mających 

na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. Maksymalna wartość 

wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 15% kosztów kwalifikowanych w 

programie rewitalizacji. 

 
Kryteria wyboru projektów 

W chwili obecnej trwają prace nad określeniem zestawu kryteriów wyboru projektów. 

Zostaną one włączone do Uszczegółowienia RPO WP w terminie późniejszym. 



 102 

 

Wstępny indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Projekt 1.0) 
 

 
Nr 

 
Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie 

RPO WP 2007-2013 

 
Nr konkursu 

 
Planowany 

termin 
ogłoszenia o 

konkursie 

 
Końcowy 

termin 
zbierania 
wniosków 

 
Typy 

projektów 

 
Typy 

beneficjentów 

 
Alokacja 

dostępna w 
konkursie 
(mEUR) 

 
3.2. 

 
Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej 

 
3.2.1_1 

 
09.01.2009 

 
09.02.2009 

 
wszystkie 

 
Powiaty grodzkie 

 
18 586 382 

 

 
 
 

3.2.1. 

 
 
 
Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

 
3.2.1_2 

 
05.02.2010 

 
08.03.2010 

 
wszystkie 

 
Pozostałe miasta 
powyżej 35 tys. 
mieszkańców 

 
7 965 591 

 

 

Harmonogram poddany został procedurze konsultacji społecznych. Jej zakończenie 

przewiduje się na 09.11.2007 r. 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Założenia i cele Lokalnego Programu Rewitalizacji wpisują się również w cele Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed 

państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. 

Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania 

inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby 

trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki 

spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do 

pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności 

gospodarki.  

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie 

na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału 

adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową 

sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady 

dobrego rządzenia. 

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia 

tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:  
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• Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo  

• Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  

• Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce  

• Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z 

potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  

• Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i 

świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  

• Wzrost spójności terytorialnej. 

 

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i 

regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede 

wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki 

komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i 

grup społecznych.  

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii 

Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. 

Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w 

tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a 

pozostałą część stanowią środki krajowe. 

 

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: 

systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez 

beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach 

stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły 

realizować wszystkie podmioty m.in.: 

• instytucje rynku pracy,   

• instytucje szkoleniowe,   

• jednostki administracji rządowej i samorządowej,   

• przedsiębiorcy,   

• instytucje otoczenia biznesu,   
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• organizacje pozarządowe,   

• instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,   

• inne podmioty. 

Już 6 listopada 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłosił nabór wniosków do 

konkursu pilotażowego w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez 

zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.  

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z zakresu m.in.: 

• identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizacji warsztatów 

oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania 

kompetencji kluczowych,  

• wsparcia psychologiczno-doradczego osób wchodzących i powracających na rynek 

pracy,  

• realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka  

z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 

staże i praktyki zawodowe oraz szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych,  

• wspierania wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia. 

 

 

4.3 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 
 
 
Strategia obejmuje 14 celów strategicznych ujętych w ramach 3 priorytetów. Cele 

strategiczne mają charakter ogólny i określają pożądane stany lub procesy. Są one 

doprecyzowane poprzez opis kierunków działań. Kształt priorytetów i celów strategicznych 

został określony na podstawie zapisów Strategii przyjętej w lipcu 2000 roku – na podstawie 

jej dorobku i oceny dotychczasowej realizacji. 
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Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z celami wyznaczonymi w dokumencie. 

 
4.4 Strategia Rozwoju Miasta Malborka  
 
Cele priorytetowe 

 
Poziom bezrobocia poniżej średniej krajowej 

Poziom dochodów ludności z pracy nie niższy niż średnio w miastach Polski 

Duże dochody z turystyki  

Gospodarcze i rekreacyjne wykorzystanie Nogatu  

Wysoki poziom bezpieczeństwa w mieście  

Czyste i bezpieczne środowisko przyrodnicze 

 

Wysokiej rangi cele wspomagające większość celów priorytetowych 

Społeczność wykształcona i dostosowująca się do zmiennych warunków  

społeczno-ekonomicznych 

Wysokiej jakości usługi o zasięgu ponadpowiatowym w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i 

handlu 

Sprawny i bezpieczny układ komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz transport  

zbiorowy 

Wykształcone centrum usługowe między Zamkiem, al. Rodła i dworcem kolejowym 

 

Średniej rangi cele wspomagające większość celów priorytetowych 

Częściowo zrekonstruowane Stare Miasto  

Wysoki poziom ładu przestrzennego w mieście 

Zadowalający poziom zysku i trwała rentowność w lokalnych firmach 

Rozwinięte działalności gospodarcze wykorzystujące dogodne warunki transportu  
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Wysoki instytucjonalno-finansowy potencjał wspierania rozwoju miasta oraz obsługi biznesu i 

rolnictwa o zasięgu ponadpowiatowym 

 
 

4.5 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Malborka wraz z programami operacyjnymi i 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2013 

 

Strategiczne cele priorytetowe: 
 
Ekologia 

Ø czyste i bezpieczne środowisko przyrodnicze 

 

Gospodarka 

Ø duże dochody z turystyki oraz gospodarcze i rekreacyjne wykorzystanie Nogatu 

Ø poziom bezrobocia poniżej średniej krajowej i poziom dochodów ludności z pracy nie 

niższy niż średnio w miastach Polski 

 

Społeczność 

Ø jakość życia mieszkańców, w tym bezpieczeństwa w mieście 

 
 

4.6 Program rozwoju turystycznego miasta Malborka 
 

Ø Strefa turystyki kulturowej „Zamek i Stare Miasto”- Strefa turystyki kulturowej to 

strategiczny i jeden z najważniejszych obszarów miasta, w którym obok dotychczas 

istniejących atrakcji realizuje się nowe przedsięwzięcia mające zachęcić turystę do 

dłuższego pobytu w Malborku. 

Elementami tworzącymi strefę kulturową są: infrastruktura paraturystyczna miejska 

(rewaloryzacja historycznej zabudowy, pasaże spacerowe, zagospodarowanie i 

wykorzystanie walorów rzeki Nogat), infrastruktura turystyczna komercyjna 

(restauracje, puby hotele), usługi turystyczne, elementy uzupełniające (wydawnictwa, 

informacja turystyczna). 

 

Ø Strefa turystyki edukacyjnej i przygody  

Strefa turystyki edukacyjnej i przygody wykorzystuje w głównej mierze elementy strefy 

kulturowej uzupełnionej dodatkowo o ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży. Strefa 

edukacji i przygody pozwala w sposób aktywny poznawać historię – poprzez 

uczestnictwo w specjalnie przygotowanych programach edukacyjno – rozrywkowych 

skuteczniej przyswajać sobie historię, tradycje i zwyczaje dawnych mieszkańców grodu.  
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Ø Strefa szkoleń i biznesu 

Rozwój turystyki szkoleniowo – konferencyjnej, oraz wyjazdów incentive opierać się 

powinien na odpowiednio przygotowanej infrastrukturze oraz ofercie programowej 

wyróżniającej ofertę miasta spośród innych ośrodków.  

 

Ø Strefa „Malbork dla aktywnych”  

Malbork to nie tylko miejsce kultury i historii; to również ciekawa oferta dla lubiących 

aktywny wypoczynek, gotowych zwiedzać Polskę na rowerze lub z pokładów łodzi. 

 
 

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka są komplementarne z celami 

powyżej scharakteryzowanych dokumentów strategicznych. Przewidywane do realizacji 

zadania przyczynią się do rozwoju turystycznego i gospodarczego miasta, co przełoży się 

bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji zrównoważony 

rozwój społeczno-ekonomiczny miasta. 

 

4.7 Program Ochrony Środowiska Miasta Malborka 
 
 
Cele i priorytety programu: 

1. Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne. 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. 

3. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. 

4. Działania systemowe na rzecz ochrony środowiska. 

 
 
4.8 Plan Gospodarki Odpadami Miasta Malborka 
 
Główne cele Malborka w gospodarce odpadami: 
 

1. Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców miasta w pełnym zakresie odbioru  

odpadów komunalnych. 

2.      Wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych  

4. Stałe wdrażanie kampanii edukacyjno - informacyjnej w zakresie gospodarki 

odpadami. 

5. Zapobieganie powstawaniu odpadów. 

6. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko. 

7. Pozyskanie odpadów opakowaniowych. 

8. Redukcja odpadów ulegających biodegradacji. 



 108 

9. Pozyskiwanie innych odpadów komunalnych /niebezpiecznych i 

wielkogabarytowych/. 

10. Gromadzenie odpadów zmieszanych. 

11. Wywóz odpadów. 

12. Rekultywacja zamkniętych wysypisk w Kałdowie. 

13. Likwidacja dzikich wysypisk. 

14. Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Miniętach. 

15. Zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów opakowaniowych i 

biodegradowalnych. 

16. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych. 

 

4.9 Uwarunkowania prawne 
 

Zagadnienie rewitalizacji ma swoje odzwierciedlenie w legislacji. Problematyka związana z 

rewitalizacją przestrzeni miejskich została szczegółowo uregulowana w Ustawie o 

rewitalizacji obszarów miejskich, która jest na razie projektem legislacyjnym. Tworzone 

uwarunkowania prawne obligują do podporządkowania przepisom metodologii 

opracowywania a szczególnie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przytoczona 

ustawa reguluje: 

 

Ø Zasady przygotowywania i realizacji programów rewitalizacji 

Ø Zasady finansowania programów rewitalizacji 

Ø Zasady partycypacji społecznej 

 

Ustawa określa gminę jako podmiot odpowiedzialny za rewitalizację zdegradowanych 

obszarów, zlokalizowanych na jej terenie. Do gminy powinna należeć inicjatywa badania i 

diagnozowania obszarów, co do których istnieje domniemanie, że wykazują znamiona 

kryzysu. Wyniki badań powinny określać rolę i miejsce rewitalizacji w strategii rozwoju miasta 

oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Do 

gminy należy opracowanie programu rewitalizacji i zarządzanie jego realizacją. Ustawa 

przewiduje partycypację społeczności lokalnej w całym procesie rewitalizacji, a jej 

zapewnienie uznaje za podstawowy obowiązek gminy i instrument budowania zaufania 

między samorządem i mieszkańcami. 
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5. Identyfikacja problemów 
 

5.1 Identyfikacja problemów na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej 
miasta 

 
Analiza stanów kryzysowych na terenie Miasta Malborka pozwoliła na wyłonienie pięciu 

dominujących w mieście problemów: 

 
1. Wysoki poziom bezrobocia 

2. Ubóstwo  

3. Przestępczość utrzymująca się na wysokim poziomie 

4. Zdegradowana infrastruktura techniczna 

5. Niezbędne do rozwiązania problemy ekologiczne 

 
 
5.2 Problemy zidentyfikowane w drodze konsultacji społecznych 
 
 
Tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji towarzyszyły konsultacje społeczne.  

Przedstawiciele różnych środowisk działających na rzecz miasta (urzędów, organizacji i 

instytucji), wskazali następujące istotne dla Malborka problemy do rozwiązania: 

 
A) Strefa społeczna 
 

Ø niski poziom wykształcenia mieszkańców 

Ø wysoki poziom bezrobocia 

Ø ubóstwo mieszkańców 

Ø trudne warunki mieszkaniowe 

Ø patologie społeczne 

Ø duża ilość przestępstw i wykroczeń na terenie miasta 

Ø skumulowane problemy społeczne na obszarze ul. Rolniczej 

 

B) Infrastruktura techniczna 
 

 
 

Ø niewystarczające uzbrojenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i 

Parku Inwestycyjnego 

Ø niezagospodarowane koszary powojskowe 

Ø zdegradowany mieszkaniowy zasób komunalny 



 110 

Ø zbyt mała ilość infrastruktury usługowej i turystycznej w centrum miasta 

Ø zdegradowana substancja mieszkaniowa w centrum miasta 

Ø zdegradowana infrastruktura drogowa 

Ø brak bezkolizyjnych przejść dla pieszych 

Ø brak południowej obwodnicy miasta 

Ø niezagospodarowany teren Dworca PKP 

Ø zdegradowane obszary przy ul. Solnej, Starego Miasta, ul. Kościuszki, na 

terenie koszar powojskowych 

Ø uciążliwość linii kolejowych dla mieszkańców dzielnicy Nowa Wieś 

Ø niewystarczająca ilość miejsc parkingowych dla turystów 

Ø targowisko miejskie w złym stanie 

Ø zbyt mała ilość usług i miejsc rozrywki na terenie Starego Miasta 

Ø brak ścieżek rowerowych 

 

    C) sfera  ekologii i środowiska przyrodniczego 

Ø cenne kanały miejskie Juranda i Ulgi z towarzyszącą zielenią w złym stanie 

technicznym 

Ø niezagospodarowana rzeka Nogat 

Ø przekroczony poziom hałasu w mieście 

Ø stare składowiska odpadów wymagające rekultywacji 

Ø stacja uzdatniania wody wymagająca modernizacji 

Ø zieleń parkowa i zieleń cmentarna wymagająca rewitalizacji 

Ø brak sieci kanalizacyjnej i deszczowej w części miasta 

 
 
Rys. Katalog problemów zidentyfikowanych w mieście Malbork w drodze konsultacji 
społecznych.
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5.3. Podsumowanie 

 
Miasto Malbork to miejsce bogate w tradycję i historię, ale również stawiające sobie za cel 

rozwój ekonomiczny. Zarówno rozwój turystyki, jak i budowa potencjału gospodarczego to 

środki wiodące do realizacji celu, jakim jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i poprawa 

jakości życia mieszkańców. 

Najistotniejszymi dla miasta są następujące zadania: 

Ø Poprawa wizerunku centrum miasta (substancja mieszkaniowa, deptak miejski) 

Ø Rewitalizacja Parku Północnego 

Ø Zagospodarowanie Nogatu 

Ø Rozbudowa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 
Diagnoza i konsultacje społeczne pozwoliły na podsumowanie problemów i deficytów, z 

którymi boryka się Malbork. W dużej mierze dotyczą one infrastruktury technicznej i drogowej 

wymagającej modernizacji oraz zdegradowanej substancji mieszkaniowej. Inwestycje w ten 

obszar pozwolą nie tylko polepszyć jakość życia mieszkańców miasta, ale wpływając na 

budowanie jego pozytywnego wizerunku, czynią go atrakcyjnym dla turystów krajowych i 

zagranicznych. Poprawa stanu dróg, uzbrojenie w media oraz preferencyjne warunki dla 

nowych inwestorów pozwolą na dynamiczne zagospodarowanie podstrefy Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co również znajdzie przełożenie w poprawie jakości życia 

mieszkańców. Równie istotnymi zadaniami są projekty dotyczące ochrony najcenniejszej 

ekologicznej substancji miasta. Połączenie inwestycji z inicjatywami społecznymi: 

edukacyjnymi, integracyjnymi, reintegracyjnymi oraz kulturalnymi gwarantuje spójny rozwój 

społeczno-ekonomiczny obszaru. 

 
 
6. Cel Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 
Rewitalizację należy rozumieć jako system działań mających na celu przywracanie do życia i 

zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczas pełnione funkcje, np. 

społeczne czy gospodarcze. Rewitalizacja i rozwój infrastruktury terenów zdegradowanych 

sprzyjać ma powstawaniu atrakcyjnych stref inwestycyjnych, natomiast rewitalizacja terenów 

śródmiejskich rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz tworzeniu nowych funkcji 

administracyjno- biznesowych. 

 

Obecnie potrzeba stosowania programów rewitalizacji spełnia zadania programu 

sanacyjnego i jest odpowiedzią na występowanie wielu niekorzystnych zjawisk: 

• Znaczące przemiany struktur społecznych, naruszające dotychczasowe hierarchie i 

tworzące nowy układ funkcjonalno-przestrzenny i społeczno - ekonomiczny 

przestrzeni miejskiej 
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• Wystąpienie niekorzystnych zjawisk społecznych: bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia 

społecznego, wzrostu przestępczości i niskiego wykształcenia 

• Negatywne procesy demograficzne,  

• zanieczyszczenie środowiska,  

• degradacja infrastruktury technicznej  

• przejście od gospodarki opartej na produkcji do rozwoju sektora usługowego, nauki, 

kultury, turystyki i nowoczesnych technologii 

• tendencje do powstawania koncentracji społeczno –ekonomicznie podobnych w 

różnych częściach miasta  

 
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest zainicjowanie działań mających na celu 

ożywienie gospodarcze i społeczne obszaru, zwiększenie potencjału turystycznego i 

kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno- 

gospodarczych poprzez rewitalizację tychże obszarów i obiektów. Działania powinny 

odbywać się przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Spełnienie wszystkich zasad 

warunkuje zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny miasta. 

 

Projekty dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych będą 

wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz projektami 

społecznymi i ułatwiającymi przedsiębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań 

technicznych takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz 

rewaloryzacja zabudowy, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w 

tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, znajdujących 

się na terenach rewitalizowanych. 

 

Projekty obejmować będą też działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich 

koncentracja na obszarach kryzysowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

społecznego grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie 

życia społecznego. 

 

Podsumowując, do najważniejszych celów rewitalizacji należą: 

 

Ø ożywienie społeczno-gospodarcze, 

Ø uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta, 

Ø zwiększenie wartości rewitalizowanych nieruchomości, 

Ø poprawa wizerunku przestrzeni miejskich, 

Ø zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych 

działaniach społecznych, 
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Ø partycypacja społeczna- włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego, 

Ø wsparcie grup społecznych na rzecz inicjatyw rewitalizacyjnych, 

Ø poprawa standardu zasobów mieszkaniowych, 

Ø wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania 

Programu, 

Ø wzrost ilości podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania Programu. 
 
7. Zasady programowania i finansowania 
 
Lokalny Program Rewitalizacji jest elementem polityki rozwoju miasta a także elementem 

niezbędnym do skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych wspomagających 

finansowanie zaplanowanych zadań. Z uwagi na powyższe przyjęto następujące założenia 

programowania i finansowania rewitalizacji na obszarze:  

 
Ø Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Malborka będzie programem wieloletnim, 

obejmującym okres 2007-2013, uzupełnianym i aktualizowanym, 

Ø Zakłada się współdziałanie samorządu terytorialnego, społeczności lokalnej oraz 

innych partnerów (organizacji biznesowych, pozarządowych) zaangażowanych w 

działania rewitalizacyjne,  

Ø Do realizacji zadań planuje się wykorzystanie trzech rodzajów środków finansowych: 

Ø publicznych (środki własne miasta, pożyczki, obligacje)  

Ø publicznych zewnętrznych (środki UE, budżet państwa, inne dotacje) 

Ø prywatnych  

 
Zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zadania mogą być 

współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Charakterystyka programów 

została zamieszczona w rozdziale 4.2. niniejszego opracowania. 

 

8. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i planowane zadania 
 
 
Wobec uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz potrzeb 

zintegrowania zadań rewitalizacji z zadaniami ujętymi w dokumentach strategicznych miasta, 

w celu określenia obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji przyjęto 

następujące kryteria wyboru: 

• wyniki konsultacji społecznych w postaci wniosków złożonych przez osoby fizyczne i 

prawne  

• wyniki analizy czynników kryzysowych i deficytów występujących na obszarze miasta 

• priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta i Planu Rozwoju Lokalnego 
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8.1 Wyniki konsultacji społecznych  

 
W okresie od maja do lipca 2007 r. pracował Zespół ds. Rewitalizacji powołany 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka. Równocześnie przeprowadzono szereg 

konsultacji z mieszkańcami.  

 

Przygotowano wzór karty projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji, za pomocą którego 

można było zgłosić zadanie. Zawiera ona opis projektu, jego cel i rezultaty. Znajdują się na 

niej również informacje o realizatorze, czasie i koszcie a także źródłach finansowania.  

Karty dostępne były w Urzędzie Miasta Malborka oraz stronie internetowej www.malbork.pl . 

Na skutek przeprowadzonej akcji wpłynęło około 150 kart projektu. Niektóre z kart nie 

posiadały pełnego opisu działań, jednakże zostały także umieszczone w zestawieniu 

znajdującym się w dalszej części opracowania, chyba że to samo zadanie z pełnym opisem 

zgłoszone zostało w innym wniosku. 

Dotyczą one zarówno obszarów, jak i pojedynczych obiektów. Złożone zostały przez osoby 

fizyczne, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, instytucje 

publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. 

  

 
Tab. Wykaz podmiotów składających karty projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Malborka 
 

Podmioty Ilość złożonych kart 
Wspólnoty Mieszkaniowe 76 
Jednostki samorządu 
terytorialnego 

20 

Przedsiębiorcy 6 
Osoby fizyczne 5 
  
Instytucje publiczne 4 
Organizacje pozarządowe 3 
Brak podmiotu 34 
Suma 148 

 

http://www.malbork.pl
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8.2. Priorytety wynikające ze strategii rozwoju miasta 
 
 
Analizowane dokumenty: 

 

Strategia rozwoju miasta Malborka zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Malborka                 
Nr 259/XXXI/01 z dnia 24 kwietnia 2001 r. 

 

Cele priorytetowe 

 

Poziom bezrobocia poniżej średniej krajowej 

Poziom dochodów ludności z pracy nie niższy niż średnio w miastach Polski 

Duże dochody z turystyki  

Gospodarcze i rekreacyjne wykorzystanie Nogatu  

Wysoki poziom bezpieczeństwa w mieście  

Czyste i bezpieczne środowisko przyrodnicze 

 

Wysokiej rangi cele wspomagające większość celów priorytetowych 

Społeczność wykształcona i dostosowująca się do zmiennych warunków  

społeczno-ekonomicznych 

Wysokiej jakości usługi o zasięgu ponadpowiatowym w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i 

handlu 

Sprawny i bezpieczny układ komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz transport  zbiorowy 

Wykształcone centrum usługowe między Zamkiem, al. Rodła i dworcem kolejowym 

 

Średniej rangi cele wspomagające większość celów priorytetowych 

Częściowo zrekonstruowane Stare Miasto  

Wysoki poziom ładu przestrzennego w mieście 

Zadowalający poziom zysku i trwała rentowność w lokalnych firmach 

Rozwinięte działalności gospodarcze wykorzystujące dogodne warunki transportu  

Wysoki instytucjonalno-finansowy potencjał wspierania rozwoju miasta oraz obsługi biznesu i 

rolnictwa o zasięgu ponadpowiatowym . 

 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Malbork wraz z programami operacyjnymi i 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2013 

 

Strategiczne cele priorytetowe: 

Ekologia 

Ø czyste i bezpieczne środowisko przyrodnicze 

 



 118 

Gospodarka 

Ø duże dochody z turystyki oraz gospodarcze i rekreacyjne wykorzystanie Nogatu 

Ø poziom bezrobocia poniżej średniej krajowej i poziom dochodów ludności z pracy nie 

niższy niż  średnio w miastach Polski 

 

Społeczność 

Ø jakość życia mieszkańców, w tym bezpieczeństwa w mieście 

 

 

Program rozwoju turystycznego miasta Malborka 

 

Ø Strefa turystyki kulturowej „Zamek i Stare Miasto”- Strefa turystyki kulturowej to 

strategiczny i jeden z najważniejszych obszarów miasta, w którym obok dotychczas 

istniejących atrakcji realizuje się nowe przedsięwzięcia mające zachęcić turystę do 

dłuższego pobytu w Malborku. 

Elementami tworzącymi strefę kulturową są: infrastruktura paraturystyczna miejska 

(rewaloryzacja historycznej zabudowy, pasaże spacerowe, zagospodarowanie i 

wykorzystanie walorów rzeki Nogat), infrastruktura turystyczna komercyjna 

(restauracje, puby hotele), usługi turystyczne, elementy uzupełniające (wydawnictwa, 

informacja turystyczna). 

 

Ø Strefa turystyki edukacyjnej i przygody  

Strefa turystyki edukacyjnej i przygody wykorzystuje w głównej mierze elementy strefy 

kulturowej uzupełnionej dodatkowo o ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży. Strefa 

edukacji i przygody pozwala w sposób aktywny poznawać historię – poprzez 

uczestnictwo w specjalnie przygotowanych programach edukacyjno – rozrywkowych 

skuteczniej przyswajać sobie historię, tradycje i zwyczaje dawnych mieszkańców grodu.  

 

Ø Strefa szkoleń i biznesu 

Rozwój turystyki szkoleniowo – konferencyjnej, oraz wyjazdów incentive opierać się 

powinien na odpowiednio przygotowanej infrastrukturze oraz ofercie programowej 

wyróżniającej ofertę miasta spośród innych ośrodków.  

 

Ø Strefa „Malbork dla aktywnych”  

Malbork to nie tylko miejsce kultury i historii; to również ciekawa oferta dla lubiących 

aktywny wypoczynek, gotowych zwiedzać Polskę na rowerze lub z pokładów łodzi; 

przyjeżdżając do Malborka nie zapomnij zabrać ze sobą sportowych butów – z 

pewnością Ci się przydadzą. 

(ścieżki rowerowe infrastruktura wodna, wypożyczalnie sprzętu, campingi) 
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Cele przygotowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka są 

komplementarne z celami powyżej scharakteryzowanych dokumentów strategicznych. 

Przewidywane do realizacji zadania przyczynią się bowiem do rozwoju turystycznego i 

gospodarczego miasta, co znajdzie bezpośrednie przełożenie w poprawie jakości życia 

mieszkańców, a w konsekwencji zrównoważonego rozwoju miasta. 

 

 
8.3 Wyniki analizy stanów kryzysowych 

 
Dla określenia obszarów, na których występują stany kryzysowe i które mogą być objęte 

Lokalnym Programem Rewitalizacji zanalizowano szereg wskaźników społecznych, 

ekonomicznych i przestrzennych.  

Obszary, które postuluje się włączyć do Lokalnego Programu Rewitalizacji spełniają co 

najmniej dwa z wyżej wymienionych kryteriów: 

a) poziom ubóstwa i pomoc społeczna 

b) wysoka stopa bezrobocia 

c) poziom wykształcenia 

d) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

e) wysoki stopień degradacji środowiska 

f) degradacja infrastruktury technicznej i zasobu mieszkaniowego. 

 

Lista kryteriów jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 

08.12.2006 r, którego zapisy przytoczono poniżej: 

 

ROZDZIAŁ III 

PRZEPISY WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1080/2006 

Sekcja 1 

Kwalifikowalność wydatków na mieszkalnictwo 

Artykuł 47 

Działania w zakresie mieszkalnictwa 

 

1. Obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. 

a) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 spełniają co najmniej trzy z następujących kryteriów, w 

tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h): 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

c) niekorzystne trendy demograficzne; 

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

skolaryzacji; 

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 
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f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; 

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 

i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

 

Wskaźniki dotyczące kryteriów określonych w ust. 1 są gromadzone na poziomie krajowym 

przez Państwo Członkowskie. 

Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych kryteriów są wspólnie ustalane przez Komisję i 

Państwa Członkowskie. 

 

2. Wyłącznie działania wymienione poniżej są kwalifikowalne na mocy art. 7 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006: 

 

a) renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: 27.12.2006 PL 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 371/41 

i) odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji 

zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/ 

zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy; 

ii) instalacje techniczne budynku; 

iii) działania w zakresie oszczędności energetycznej; 

 

b) przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych 

dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących 

własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. 

 

W zakresie czynników społeczno- ekonomicznych, za stan kryzysowy uznano występowanie 

wartości poszczególnych wskaźników mniej korzystnych niż średnie dla całego miasta na 

poszczególnych jego obszarach. 
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Analizy stanów kryzysowych pokazano na poniższej mapie: 

 
Rys. Czynniki kryzysowe w poszczególnych strefach rewitalizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy poszczególnych czynników stanowiących wskaźniki kryzysowe 

dokonano ujęcia syntetycznego powyższych problemów. Wyniki syntetyczne w zakresie 

czynników społeczno-ekonomicznych otrzymano poprzez nałożenie poszczególnych 

wskaźników stanów kryzysowych. 
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Na obszarze dzielnic Stare Miasto, Centrum, Śródmieście obserwuje się koncentrację 

problemów społecznych w postaci wysokiej stopy bezrobocia, związanego z tym poziomu 

ubóstwa i aktywności pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że ta część miasta jest 

najczęściej odwiedzana przez turystów, na obszarze występuje również duża ilość drobnych 

przestępstw i wykroczeń (np. kradzieże). Poważnym problemem obszaru jest zdegradowana 

substancja mieszkaniowa, zarówno pozostająca w rękach komunalnych prywatnych oraz 

ogólny zły wizerunek centrum miasta. Nie zachęca to ani turystów do pozostania na dłużej, 

czy inwestorów do ulokowania swoich interesów, z wielką szkodą dla Malborka. Centrum 

miasta jest idealnym miejscem dla koncentracji usług, zarówno tych przeznaczonych dla 

turystów (noclegi, restauracje, dodatkowe atrakcje), jak i mieszkańców. Przede wszystkim 

jest jego wizytówką. 

 
Park Miejski to cenne ekologicznie tereny (płuca Malborka), które po przeprowadzeniu prac 

porządkowych i rewitalizacji zieleni oraz wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę stanowić 

będą ciekawe miejsce dla turystów i rekreacji mieszkańców. Na obszarze planuje się również 

koncentrację dodatkowych atrakcji okołoturystycznych, np. budowa wioski średniowiecznej 

czy muszli koncertowej.  

 

Osiedle Południe jest miejscem występowania niekorzystnych zjawisk społecznych, głównie 

bezrobocia. Istotne jest włączenie obszaru do Lokalnego Programu Rewitalizacji, gdyż 

znajduje się na nim stacja uzdatniania wody, której modernizacja przyczyni się do poprawy 

warunków życia mieszkańców całego miasta oraz Dom Stowarzyszenia św.Faustyny 

„Fides”, którego modernizacja przyczyni się do poprawy sytuacji środowisk 

maginalizowanych. 
 
Równie ważnym miejscem na mapie Miasta jest rzeka Nogat. Pełnić może ona docelowo 

ważną rolę w rozwoju turystycznym Malborka, ale spełnia także ważne zadania ekologiczne. 

Delta Nogatu składa się z kilku odnóg. Środkową z nich stanowi koryto główne, a 

największym ramieniem jest rzeka Cieplicówka. Nogat zasilany jest dopływem wód rzeki 

Liwy i Kanałów Uśnickiego, Juranda, Ulgi oraz przerzutem wody z Wisły poprzez jaz w Białej 

Górze. W km 51,6 od Nogatu odchodzi Kanał Jagielloński łączący deltę Nogatu z rzeką 

Elbląg.  

Zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze rzeki Nogat miałoby obejmować:  
Ø hydrotechniczna, ekologiczna i krajobrazowa odnowa korytarza rzeki 

Ø zagospodarowanie nadbrzeży 

Ø stworzenie urządzeń infrastruktury turystycznej, m. in. budowa na Nogacie 

„mariny” śródlądowej 

Ø ożywienie transportu rzecznego na Nogacie. 
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Ø rewitalizacja urządzeń portowych 

Ø rewitalizacja cennych historycznie i ekologicznie kanałów: Juranda i Ulgi. 

 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to potencjał, który daje szansę miastu na 

rozwój gospodarczy. W 2003 r. ofertę inwestycyjną Malborka wzbogacono o tereny włączone 

do PSSE o łącznej powierzchni 8,1 ha. Atrakcyjność lokalizacji jest wyjątkowa ze względu na 

bliskość węzłów komunikacyjnych: kolejowych, drogowych, wodnych i lotniczych. Gmina 

Miejska Malbork podjęła zobowiązanie dotyczące wprowadzenia zwolnienia z podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych na terenie strefy. Włączenie 

kolejnych obszarów rodzi konieczność „uzbrojenia terenu” w infrastrukturę drogową i wodno-

kanalizacyjną. Poza tym, istotnym zadaniem jest przywrócenie funkcji przemysłowych 

zdegradowanym terenom, m.in. po byłych zakładach MAKOP. Realizacja tych zadań pozwoli 

uczynić obszar atrakcyjnym dla inwestorów, co będzie miało bezpośredni wpływ na spadek 

bezrobocia i poprawę jakości życia mieszkańców. Rozwój gospodarczy obok intensywnej 

ekspansji turystycznej Malborka pozwoli na wzrost spójności społeczno-gospodarczej 

miasta. 

 

Obszar Kałdowa dzielnicy Malborka, to miejsce, gdzie naczelnym problemem jest stan 

infrastruktury technicznej, który powoduje, że jest to mało atrakcyjne miejsce do życia. 

Inwestycje w infrastrukturę mają uczynić z Kałdowa zaplecze usługowe miasta. 

Ze sporządzonego na tej podstawie rozkładu przestrzennego zjawisk wynika, że szczególna 

koncentracja problemów społeczno-ekonomicznych ludności występuje na obszarze dzielnic: 

Stare Miasto, Centrum, Śródmieście. Istotnymi pod względem ekologii są obszary Parku 

Miejskiego oraz Nogatu. Obszar PSEE stanowi natomiast istotny potencjał gospodarczy 

miasta. 

 

Można zauważyć, że wyniki stanów kryzysowych w zakresie degradacji infrastruktury i 

środowiska, w zasadzie pokrywają się ze społeczno-ekonomicznymi zjawiskami 

kryzysowymi. 

 
8.4 Synteza wyników 

 
 

Syntezy wszystkich wyników dokonano przez porównanie wyników składowych 

obejmujących konsultacje społeczne, analizę stanów kryzysowych i priorytety rozwojowe 

miasta. Syntezę przedstawiono zbiorczo w formie zestawienia tabelarycznego zawierającego 

elementy analizy: 
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Nr 
strefy 

 
 
Nazwa obszaru 

 
 
Cechy wskazujące na 
potrzebę ochrony 

 
 
Efekty podjętych 
działań  

SR-1 Centrum Występowanie 
niekorzystnych zjawisk 
społecznych: 
bezrobocia, 
przestępczości, strefa 
dużej „aktywności” 
pomocy społecznej, 
zdegradowana 
infrastruktura i 
substancja 
mieszkaniowa.  

Planuje się, że 
odnowienie substancji 
mieszkaniowej i 
poprawa wizerunku 
centrum spowodują 
wzrost atrakcyjności 
tego obszaru dla 
inwestorów. 
 Obszar stanie się 
centrum usług, w tym 
turystycznych oraz 
handlu, co sprawi, że 
będzie bardziej 
atrakcyjny dla 
odwiedzających. 

SR-2 Park Północny Obszar powinien być 
poddany rewitalizacji z 
uwagi na cenne walory 
ekologiczne (płuca 
Malborka)  

Teren ma szansę stać 
się obszarem 
atrakcyjnym dla 
turystów i 
mieszkańców. Planuje 
się tu budowę 
infrastruktury 
rekreacyjnej i 
okołoturystycznej (np. 
wioska 
średniowieczna). 

SR-3 Południe Obszar koncentracji 
problemów 
społecznych 
(bezrobocie, 
przestępczość, 
ubóstwo). Planuje się 
również w tym miejscu 
inwestycje w 
infrastrukturę wod-kan. 
(modernizacja stacji 
uzdatniania wody) 

Planowane inwestycje 
mają przyczynić się do 
poprawy jakości życia 
na obszarze, pozwolą 
też na wygenerowanie 
dodatkowych miejsc 
pracy. 

SR-4 Nogat Zanieczyszczony 
ekologicznie i 
zaniedbany potencjał 
miasta.  

Przewidziano 
zagospodarowanie 
nabrzeży- skarp 
Nogatu poprzez 
stworzenie bulwarów 
spacerowych, budowę 
obiektu widowiskowo- 
sportowego, 
oczyszczenie wody, 
przywrócenie żeglugi 
na rzece. Inwestycje  
pozwolą na 
wykorzystanie 
turystyczne obszaru. 
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SR-5 Strefa 
Ekonomiczna 

Na terenie działającej 
już strefy znajdują się 
zdegradowane 
przemysłowo tereny po 
upadłych  
przedsiębiorstwach. 
Dodatkowo istnieje 
możliwość poszerzenia 
strefy o sąsiadujące 
tereny. 

Poszerzenie strefy rodzi 
konieczność budowy 
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej i 
drogowej, tak aby 
tereny stały się 
atrakcyjne dla 
inwestorów. Dodatkowo 
planuje się rewitalizację 
obszarów 
zdegradowanych 
przemysłowo. Działania 
przyczynią się do 
„ściągnięcia” kolejnych 
inwestorów i tym 
samym powstawania 
nowych miejsc pracy. 

SR-6 Kałdowo Dzielnica miasta z 
niedoinwestowaną, 
zdegradowaną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Docelowo Kałdowo ma  
stać się centrum 
usługowym miasta 
Malborka. Planowane 
inwestycje w 
infrastrukturę 
techniczną pozwolą na 
pełnienie tej funkcji. 

 
 
Istnienie potencjałów i warunków rozwojowych i jednocześnie niezwykle poważnych 

deficytów i zagrożeń w zasadniczy sposób utrudnia na wyżej wymienionych obszarach 

pełnienie podstawowych funkcji i nie gwarantuje ich rozwoju w kierunkach, jakie wyznacza 

im polityka rozwojowa miasta i jego cele strategiczne. 

 

Na mapie miasta znajdują się również obszary, na których istnieją niekorzystne zjawiska 

kryzysowe i znaczne zainteresowanie społeczności rewitalizacją, jednak nie mają one 

priorytetowego znaczenia dla polityki rozwojowej miasta. Takimi obszarami są: osiedle 

Wielbark, Nowa Wieś Malborska oraz Osiedle Słupecka. 
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8.5 Wybór obszarów do rewitalizacji 
 

W nawiązaniu do wypracowanych wyników zostały wyznaczone następujące obszary miasta, 

które postuluje się włączyć do Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

 

Rys. Obszary wytyczone do rewitalizacji w mieście Malborku 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy pracach aktualizacyjnych przeprowadzane będą badania zjawisk kryzysowych 

wszystkich wyznaczonych obszarów. Stan stref poddanych analizie powinien być 

monitorowany i weryfikowany okresowo, np. corocznie, w celu wprowadzenia niezbędnych 

zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

 

Podkreśla się, że w toku dalszych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji możliwa jest 

uzasadniona zmiana zasięgu terytorialnego obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, 

wynikająca z uszczegółowienia danych związanych z sytuacją kryzysową. 
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Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru: 

  
1. Obszar wskazany do rewitalizacji, nazwany jako CENTRUM (SR-1), obejmuje 

dzielnice Stare Miasto, Centrum oraz Śródmieście. Obszar od północy ograniczony jest Aleją 

Rodła, od wschodu Aleją Armii Krajowej, oo zachodu ulicą Gen. Sikorskiego. Kończy się na 

wysokości ul. Wybickiego. 

 

 

Strefa SR-1 pokrywa się częściowo ze strefami ochrony konserwatorskiej „A” i „B”.  

Tabela poniżej przedstawia krótką charakterystykę wyżej wymienionych stref. 
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Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” 

A1 obejmuje kompleks Zamku Krzyżackiego wraz z podzamczami, fosą, 

terenem dawnego stawu Wielkiego Mistrza w granicach: 

wyznaczonych od zachodu rzeką Nogat, od południa fosą 

oddzielającą zamek od miasta, ul. Starościańską i Piastowską do ul. 

Portowej, od wschodu ulicą Portową, od północy drogą biegnąca do 

grobli ok. 200m. na północ od nasypu. 

 

A2 obejmuje teren dawnego Starego Miasta w obrębie dawnych murów 

miejskich w granicach: wyznaczonych od zachodu rzeka Nogat, od 

północy fosa oddzielającą miasto od zamku, od południa Aleją Rodła, 

od wschodu linią wyznaczoną dawnymi murami miejskimi 

 

A3 obejmuje jednostkę wojskową wraz z zabudową 

w granicach: wyznaczonych od zachodniego wschodu granica posesji 

ul. Słowackiego, od południa granicą cmentarza, od wschodu ul. 

Jagiellońską, od północy placem 3 Maja, ul. 17 – Marca i ul. 

Derdowskiego. 

 

A4 układ urbanistyczny w rejonie ulic Żeromskiego, Kasprowicza, 17 

Marca, Derdowskiego w granicach: wyznaczonych od zachodu 

zabudową ul. Kasprowicza, od wschodu ul. 17 Marca, od północy osią 

ul. Żeromskiego, od południa osią ul. Derdowskiego. 

 

A6 układ urbanistyczny w rejonie ulic armii Krajowej, Słowackiego, 

Sprzymierzonych 

w granicach: wyznaczonych od zachodu Skarpą Nogatu, od południa 

Aleją Rodła – 17 Marca – Żeromskiego, od wschodu wschodnią 

zabudową ulicy Słowackiego do parceli nr 166/2, następnie osią ulicy 

Żeromskiego, od wschodu skrajem cmentarza do ulicy 

Sprzymierzonych, następnie wschodnia zabudową ul. 

Sprzymierzonych do wysokości południowej granicy cmentarza 

aliantów granicą południową wytycza południowa granica cmentarza. 

 

A7 teren dawnego młyna gotyckiego,  

w granicach: wyznaczonych kanałem Juranda, ul. Konopnickiej oraz 

granica posesji. 
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Strefa ochrony konserwatorskiej „B” 

B1 obejmuje teren zabudowy przy ul. Kościuszki. 

w granicach: zabudowy od ul. Kościuszki po południowej stronie aż 

do Alei Rodła, płn. 193 i 194 po współczesne zabudowania od 

zachodu. 

B2 obejmuje teren zabudowy przy ul. Poczty Gdańskiej i 17 Marca w 

granicach: zabudowy ul. Poczty Polskiej po Aleję Rodła i obustronną 

zabudowę ul. 17 Marca po ulice Piłsudskiego. 

 

B3 obejmuje teren zabudowy przy ulicy Mickiewicza, Konopnickiej, 

Żeromskiego, Kopernika. 

w granicach: od południa Aleja Rodła, od zachodu ulica 17 Marca, 

Żeromskiego, zachodnia zabudowa ulicy Mickiewicz, a zachodnia 

strona kanału Juranda na szerokość wyznaczona przyległymi 

parcelami przy ulicy Targowej, od wschodniej wschodnią zabudową 

po wschodniej stronie kanału przy ulicy Mickiewicza oraz osią ulicy 

Konopnickiej do ulicy Targowej. 

 

B4 obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Sienkiewicza, 

Orzeszkowej, Krakowskiej, Reymonta, Prusa. 

w granicach: płn.- wsch. strona do ul. Orzeszkowej oraz zach. strona 

ul. Sienkiewicza, płn. i płd. wsch. strona do ul. Krakowskiej, ul. 

Orzeszkowej, obustronna zabudowa ul. Krakowskiej i Rejmonta wraz 

ze skwerem przy ulicy. 

 
 

B5 obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kraszewskiego  

w granicach: obustronnej zabudowy ul. Kraszewskiego, płn. pierzeja 

wsch. części ul. Prusa oraz płn. strona ul. Fałata 

 

B6 obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej przy ul. Fałata 

w granicach: południowa strona ulicy Fałata. 
 

B8 obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Nowowiejskiej 

w granicach: obustronnej zabudowy od oraz wschodniej części ul. 

Westerplatte 

B10 obejmuje teren zabudowy przy ul. Zakopiańskiej i Jagiellońskiej  

w granicach wyznaczonych osiami ulic, od płn. wyznaczonej płn. 

granicą cmentarza 
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Ponadto obszar gotyckiego młyna przy ul. Konopnickiej znajduje się w strefie ochrony 

ekspozycji (strefa konserwatorska „E”). Teren Kanału Juranda stanowi strefę ochrony 

krajobrazu „K”. 

Strefę ścisłej ochrony archeologicznej „W” stanowi teren Zamku oraz dawnego Starego 

Miasta oraz skarpa Nogatu. Dodatkowo zalicza się do niej teren miasta od kompleksu 

zamkowo-miejskiego po granicę wytyczoną ulicami Sikorskiego- Wybickiego- 

Sucharskiego- Targową- Jagiellońską- Sprzymierzonych. 

 

Obszar Strefy Rewitalizacyjnej SR-1 znajduje się w obszarze ochrony ekspozycji (strefa 

konserwatorska „E”) 

 
Rys. Strefa rewitalizacji nr 1. 
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1. Obszar wskazany do rewitalizacji, nazwany jako PARK PÓŁNOCNY (SR- 2) 

obejmuje tereny pomiędzy ulicą Łąkową, Sportową wraz z terenami Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Malborku oraz ogródki działkowe „Przy Zamku” i ogródki działkowe im. 

Juranda. Od zachodu graniczy z dzielnicą Piaski I. 

 
 
Rys. Strefa rewitalizacji nr 2. 
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2. Obszar wskazany do rewitalizacji, nazwany jako POŁUDNIE (SR- 3)                        - 

obejmuje tereny ograniczone ulicami Wybickiego, Kopnickiej, Kotarbińskiego i Gen. 

Ch. de Gaulle’a oraz ulicę Rolniczą. 

Rys. Strefa rewitalizacji nr 3. 
 

 
 
 
Obszar znajduje się częściowo w strefie ścisłej ochrony archeologicznej „W”. 
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3. Obszar wskazany do rewitalizacji, nazwany jako NOGAT (SR- 4) 

Obejmuje bieg rzeki Nogat na wysokości dzielnic: Stare Miasto, Śródmieście i 

nabrzeże rzeki na wysokości Alei 500-lecia. 

 
Rys. Strefa rewitalizacji nr 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strefę ścisłej ochrony archeologicznej „W” stanowi skarpa Nogatu. 
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4. Obszar wskazany do rewitalizacji, nazwany jako STREFA EKONOMICZNA (SR- 5) – 

obejmuje tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz tzw. Parku 

Inwestycyjnego, o który planuje się w przyszłości powiększenie strefy, zdegradowane 

tereny poprzemysłowe po przedsiębiorstwie MAKOP przylegające do PSSE. 

Dodatkowo do strefy włączono przyległą na tym odcinku Aleję Wojska Polskiego oraz 

tereny przemysłowe dzielnic Piaski I i II. 

 
Rys. Strefa rewitalizacji nr 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” znajduje się układ urbanistyczny w rejonie ulic 

Chopina, Szymanowskiego, Wiślanej, Toruńskiej, Grudziądzkiej, Ciepłej, Łąkowej, 

Sportowej,  

Ponadto w strefie ochrony konserwatorskiej B znajduje się teren zabudowy 

jednorodzinnej w rejonie ul. Dąbrowskiego, Saperów, Nogatowa i Wojska Polskiego. 
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5. Obszar wskazany do rewitalizacji, nazwany jako KAŁDOWO (SR- 6)                       - 

obejmuje tereny dzielnicy Kałdowo. 

 
Rys. Strefa rewitalizacji nr 6. 
 
 

 
 
 
Obszar znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej OW2. 
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8.6 Zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
 
 
Zestawienie, podstawowy opis i kategoryzację kart projektów oraz ich rozmieszczenie 

przedstawiono w poniższej tabeli:  

 
L.p. Działanie Nr strefy Termin 

realizacji 
Wnioskodawca Szacunkowy 

koszt 
realizacji 

Rejestr 
zabytków 

1)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Al. Rodla 1- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości Al. 
Rodła 1 z udziałem 

Gminy Miasta Malbork 

1 325 000,00 
zł 

 

2)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 

usługami w parterze przy ul. Armii 
Krajowej 83 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasto 
Malbork 

f2000000 296/93 

3)  Zmiana zagospodarowania terenów 
szpitala w Malborku (pomiędzy ul. 

Armii Krajowej, Słowackiego, 
Zapolskiej) 

1 2007-2009 Powiatowe Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o 

NZOZ ul. Armii 
Krajowej 105/106 

1 000 000,00 
zł 

 

4)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 

usługami w parterze przy ul. Armii 
Krajowej 108 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 525 000,00 
zł 

 

5)  Termoizolacja budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 45 w Malborku 

5 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy Al.. 
Wojska Polskiego 45 

150 000,00 
zł 

 

6)  Termoizolacja budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 46 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy Al.. 
Wojska Polskiego 46 

200 000,00 
zł 

 

7)  Forum Edukacji, Kultury i Rekreacji 
Powiatu Malborskiego  Al. Wojska 

Polskiego 493 (Piaski) 

 2008-2011 Powiat Malborski 20 000 
000,00 zł 

 

8)  Remont budynków mieszkalnych przy 
ul. Chopina 14,15,16 w Malborku – 

zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

5 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

242 000,00 
zł 

f 

9)  Remont budynku mieszkalnego przy 
ul. Dworcowej 1 w Malborku zabudowa 

mieszkalna wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

160 000,00 
zł 

 

10)  Remont budynku mieszkalnego przy 
ul. Dworcowej 2 w Malborku zabudowa 

mieszkalna wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa i Skarb 

Państwa 

188 000,00 
zł 

 

11)  Remont budynku mieszkalnego przy 
ul. Dworcowej 14 w Malborku – 

zabudowa mieszkalna wielorodzinna i 
użytkowa 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

233 000,00 
zł 

 

12)  Naprawa elewacji oraz połaci 
dachowej budynku przy ul. Dworcowej 

15 w Malborku 

1 2008-2009 PKP S.A. Zakład 
Gospodarowania 

Nieruchomościami 
Gdańsk 

170 000,00 
zł 

 

13)  Remont dachu i elewacji, nawierzchni 
parkingu w hotelu Dedal przy ul. Gen.   

De Gaulle'a 5 

3 2007-2009 Grupa Hoteli WAM Sp. 
z o.o Kraków 

1 400 000,00 
zł 
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14)  Remont budynku mieszkalnego przy 
ul. Gen. De Gaulle'a 1, 

Nowowiejskiego 1 w Malborku- 
zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

3 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa i Skarb 

Państwa 

352 000,00 
zł 

 

15)  Remont budynku mieszkalnego przy 
ul. Gen. Maczka 13-14 w Malborku 

(zabudowa mieszkalna wielorodzinna) 

5 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

180 000,00 
zł 

 

16)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 

usługą w przyziemiu przy ul. 
Grunwaldzkiej 19- zabudowa 

mieszkalna wielorodzinna 

1 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

2 000 000,00 
zł 

322/94 

17)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Grunwaldzkiej 26-27- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2 000 000,00 
zł 

 

18)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Jagiellońskiej 106- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasto 
Malbork 

2 025 000,00 
zł 

 

19)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Jagiellońskiej 107- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2007-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 750 000,00 
zł 

 

20)  Remont budynku mieszkanlego przy 
ul. Konopnickiej 3 

1 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Konopnickiej 3 w 

Malborku 

150 000,00 
zł 

316/93 

21)  Remont budynku mieszkalnego- 
Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości ul. Konopnickiej 5 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Konopnickiej 5 w 

Malborku 

170 000,00 
zł 

 

22)  Remont przychodni lekarskiej przy ul. 
Konopnickiej 6 

1 2008-2009 Gmina Miasto Malbork 140 000,00 
zł 

 

23)  Remont  i modernizacja budynku z XV 
wieku  przy ul. Konopnickiej 38 w 

Malborku 

1 2008-2011 Osoba fizyczna 120 000,00 
zł 

 

24)  Termoizolacja i renowacja elewacji, 
remont dachu i kominów budynku przy 

ul. Krakowskiej 3 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Krakowskiej 3 w 

Malborku 

160 000,00 
zł 

 

25)  Remont kamienicy przy ul. Kopernika 
14 - dawnej rezydencji burmistrzów 

malborskich 

1 2008-2011 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

kamienicy przy ul. 
Kopernika 14 w 

Malborku 

190 000,00 
zł 

 

26)  Deptak w ciągu ulicy Kościuszki 1  Gmina Miejska Malbork 12 000 
000,00 zł 

 

27)  Rewitalizacja terenów zielonych w 
obrębie centrum miasta -(Ciąg pieszo 
spacerowy w obrębie deptaka przy ul. 

Kościuszki i w rejonach 
przylegających) 

1 2008 Gmina Miejska Malbork 300 000 zł  

28)  Renowacja elewacji budynku, remont 
dachu, odnowienie klatki schodowej 

przy ul. Kościuszki 6 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Kościuszki 6 w 

Malborku 

210 000,00 
zł 

464/95 
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29)  Termoizolacja elewacji, remont 
balkonów, remont dachu, kominów, 

klatki schodowej oraz wymiana drzwi 
wejściowych w budynku przy ul. 

Kościuszki 15 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Kościuszki 15 w 

Malborku 

190 000,00 
zł 

 

30)  Termoizolacja elewacji, remont 
balkonów, remont dachu, kominów, 
malowanie klatki schodowej oraz 

wymiana drzwi wejściowych w 
budynku przy ul. Kościuszki 16 w 

Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

Kościuszki 16  w 
Malborku 

230 000,00 
zł 

 

31)  Termoizolacja elewacji, remont 
balkonów, remont dachu, kominów, 
malowanie klatki schodowej oraz 

wymiana drzwi wejściowych w 
budynku przy ul. Kościuszki 17 w 

Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Kościuszki 17 w 

Malborku 

220 000,00 
zł 

 

32)  Termoizolacja elewacji, remont 
balkonów, remont dachu, kominów 
oraz wymiana drzwi wejściowych w 
budynku przy ul. Kościuszki 21 w 

Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Kościuszki 21 w 

Malborku 

180 000,00 
zł 

 

33)  Remont budynku mieszkalno-
usługowego przy ul. Kościuszki 44 w 

Malborku - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna i usługowa 

1 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

135 000,00 
zł 

 

34)  Rewitalizacja budynku przy ul. 
Kraszewskiego 5 w Malborku 

1 2007-2010 Prywatny właściciel 40 000,00 zł  

35)  Stacja Uzdatniania Wody dla Miasta 
Malborka w rejonie ul. Kwiatkowskiego 

i Kotarbińskiego 

1 2007-2013 Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i 

Kanalizacji w Malborku 
Sp.z o.o ul. Chrobrego 

31 Malbork 

9 871 585,88 
zł 

 

36)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
17-Marca 21- zabudowa mieszkalna 

wielorodzinna 

1 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

2 200 000,00 
zł 

338/95 

37)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 

usługami w parterze przy ul. 17-Marca 
22- zabudowa mieszkalna 

wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

2 000 000,00 
zł 

432/95 

38)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
17-Marca 25- zabudowa mieszkalna 

wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 200 000,00 
zł 

433/95 

39)  Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. 
Mickiewicza w Malborku 

1     

40)  Rewitalizacja obiektów sportowych 
przy ul. Mickiewicza 

1 2008-2010 Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Malborku 

4 000 000,00 
zł 

 

41)  Remont  budynku mieszkalnego przy 
ul. Mickiewicza 5-6 w Malborku – 

zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 
udziałem osób 

fizycznych i Skarbu 
Państwa 

355 000,00 
zł 

 

42)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul.Mickiewicza 20- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Gmina Miasta Malborka 725 000,00 
zł 

317/93 

43)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul.Mickiewicza 21- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Mickiewicza 21 w 

Malborku 

430 000,00 
zł 

300/93 
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44)  Remont budynku nr 26 przy ul. 
Mickiewicza w Malborku. 

1 2008-2011 Malborskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego 

1 000 000 zł 298/93 

45)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul.Mickiewicza 27- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Gmina Miasto Malbork 765 000,00 
zł 

318/94 

46)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ulicy Mickiewicza 36- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

Mickiewicza 36 w 
Malborku z udziałem 

Gminy Miasta Malborka 

400 000,00 
zł 

184/91 

47)  Renowacja i remont kamienicy 
zabytkowej przy ul. Mickiewicza 36 

1 2007-2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

Mickiewicza 36 w 
Malborku z udziałem 

Gminy Miasta Malborka 

20 000,00 zł  

48)  Wymiana pokrycia dachowego z 
eternitu sklepu zielarsko- medycznego 

przy ul. Mickiewicza 51 w Malborku 

1 2007-2008 Osoba fizyczna 25 000,00 zł  

49)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ulicy Mickiewicza 70- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

Mickiewicza 70-70A w 
Malborku 

25,00 zł 301/93 

50)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ulicy Mickiewicza 75- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

Mickiewicza 75 w 
Malborku z udziałem 

Gminy Miasta Malborka 

675 000,00 
zł 

 

51)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ulicy Mickiewicza 82- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

Mickiewicza 82 w 
Malborku z udziałem 

Gminy Miasta Malborka 

330 000,00 
zł 

435/95 

52)  Budowa skweru wypoczynkowego 
obok byłego kina wzdłuż Pl. 

Narutowicza 

1     

53)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Norwida 1-7 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Norwida 1-7 w 

Malborku 

250 000,00 
zł 

 

54)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Norwida 21-25 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Norwida 21-25 w 

Malborku 

210 000,00 
zł 

 

55)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Norwida 26-28 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Norwida 26-28  w 

Malborku 

350 000,00 
zł 

 

56)  Remont instalacji kanalizacyjnej i 
burzowej w obrębie ulicy 

Nowowiejskiego w Malborku 

1 2008-2013 Gmina Miasta Malborka   

57)  Remont budynku mieszkaniowego przy 
ul. Nowowiejskiego 1 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

352.000 zł  
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58)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 4-5 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 4-5  w 

Malborku 

220 000,00 
zł 

 

59)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 6-7 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 6-7 w 

Malborku 

220 000,00 
zł 

 

60)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 8-9 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 8-9 w 

Malborku 

220 000,00 
zł 

 

61)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 10-11 w Malborku 

1 2008-2010 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 10-11  

w Malborku 

220 000,00 
zł 

 

62)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 12-13 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 12-13  

w Malborku 

220 000,00 
zł 

 

63)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 14 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 14  w 

Malborku 

110 000,00 
zł 

 

64)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 16-18 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 16-18  

w Malborku 

400 000,00 
zł 

 

65)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 40-43 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 40-43  

w Malborku 

300 000,00 
zł 

 

66)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Nowowiejskiego 44-47 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 44-47  

w Malborku 

300 000,00 
zł 

 

67)  Termoizolacja i renowacja elewacji, 
remont dachu, kominów i balkonów 
budynku przy ul. Orzeszkowej 2 w 

Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Orzeszkowej 2 w 

Malborku 

210 000,00 
zł 

 

68)  Renowacja elewacji, remont dachu, 
kominów i balkonów budynku przy ul. 

Orzeszkowej 3 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Orzeszkowej 3 w 

Malborku 

170 000,00 
zł 

 

69)  Renowacja elewacji, remont kominów i 
balkonów budynku przy ul. 
Orzeszkowej 4 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Orzeszkowej 4 w 

Malborku 

160 000,00 
zł 

 

70)  Renowacja elewacji, remont dachu, 
kominów, malowanie klatki schodowej 
oraz wymiana drzwi wejściowych do 
budynku przy ul. Orzeszkowej 5 w 

Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Orzeszkowej 5 w 

Malborku 

210 000,00 
zł 
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71)  Renowacja elewacji, remont dachu, 
kominów, malowanie klatki schodowej 

oraz wymiana drzwi wejściowych 
budynku przy ul. Orzeszkowej 17 w 

Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Orzeszkowej 17 w 

Malborku 

200 000,00 
zł 

 

72)  Remont budynku mieszkalnego przy 
ul. Orzeszkowej 19 w Malborku – 

zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

211 000,00 
zł 

 

73)  Termoizolacja budynku przy Placu 3-
Maja 1b 1-7 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy PL. 
3-Maja 1b w Malborku 

120 000,00 
zł 

 

74)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

Placu Słowiańskim 8- zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 825 000,00 
zł 

299/93 

75)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 
Placu Słowiańskim 10- zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasto 
Malbork 

1 625 000,00 
zł 

302/93 

76)  Sala koncertowo-widowiskowa. 
Modernizacja i rozbudowa obiektu 

Miejskiego Domu Kultury przy Placu 
Słowiańskim 18 w Malborku 

1 2007-2010 Miasto Malbork 10 900 
000,00 zł 

 

77)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Poczty Gdańskiej 2- zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasto 
Malbork 

1 450 000,00 
zł 

440/95 

78)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Poczty Gdańskiej 3-3A- zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 450 000,00 
zł 

441/95 

79)  Remont budynku użytkowo- 
mieszkalnego przy ul. Poczty 

Gdańskiej 4 w Malborku (zabudowa 
mieszkalno- usługowa) 

1 2009 Współwłaściciele 
(osoby fizyczne) oraz 

Gmina Miasta Malborka 

180 000,00 
zł 

 

80)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Grunwaldzkiej 28- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasto 
Malbork 

2 230 000,00 
zł 

320/94 

81)  Termoizolacja budynku, malowanie 
klatek schodowych, wymiana drzwi 

wejściowych  przy ulicy  Reymonta 4-6 
w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Reymonta 4-6 w 

Malborku 

290 000,00 
zł 

 

82)  Remont dachu, kominów i balkonów, 
częściowa termoizolacja elewacji 

obiektu oraz całkowite odnowienie 
klatki schodowej przy ul. Reymonta 25 

w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Reymonta 25 w 

Malborku 

190 000,00 
zł 

 

83)  Rewitalizacja kamienicy przy ul. 
Reymonta 27 w Malborku 

1 2007-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Reymonta 27 w 

Malborku 

100 000,00 
zł 

 

84)  Remont i modernizacja  budynków 
Centrum socjalnego przy ul. Rolniczej 

w Malborku 

3 2008-2010 Stowarzyszenie św. 
Faustyny "Fides" w 

Malborku 

568 158,00 
zł 

 

85)  Renowacja elewacji, remont dachu, 
kominów, malowanie klatki schodowej 

budynku oraz wymiana drzwi 
wejściowych w budynku przy ul. 

Sienkiewicza 16 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Sienkiewicza 16 w 

Malborku 

180 000,00 
zł 
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86)  Termoizolacja i renowacja elewacji, 
remont dacju, kominów, malowanie 

klatki schodowej budynku oraz 
wymiana drzwi wejściowych w 

budynku  przy ul. Sienkiewicza 43 

1 2008-2013 Gmina Miasto Malbork 210 000,00 
zł 

 

87)  Termoizolacja i renowacja elewacji, 
remont dacju, kominów, malowanie 

klatki schodowej budynku oraz 
wymiana drzwi wejściowych w 

budynku  przy ul. Sienkiewicza 44 

1 2008-2013 Gmina Miasto Malbork 230 000,00 
zł 

 

88)  Termoizolacja elewacji, remont 
budynków , dachu, kominów 

malowanie klatki schodowej oraz 
wymiana drzwi wejściowych w 

budynku przy ul. Sienkiewicza 59 w 
Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

Sienkiewicza 59 w 
Malborku 

270 000,00 
zł 

 

89)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Skłodowskiej 1-5 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Skłodowskiej 1-5  w 

Malborku 

340 000,00 
zł 

 

90)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Skłodowskiej 6-10 w  Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Skłodowskiej 6-10 w 

Malborku 

540 000,00 
zł 

 

91)  Remont i termoizolacja przychodni 
lekarskiej przy ul. Słowackiego 2- 

obiekt użyteczności publicznej- usługi 
zdrowia oraz udostępnienie obiektu dla 

osób niepełnosprawnych 

1 2009 Gmina Miasto Malbork 1 025 000,00 
zł 

 

92)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Słowackiego 36-42- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa  z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 880 000,00 
zł 

 

93)  Modernizacja Domu Pomocy 
Społecznej wraz z adaptacją na cele 

mieszkalno-administracyjne poddasza 
DPS w Malborku przy ul. Słowackiego 

45 

1 1999-2010 DPS ul. Słowackiego 
45 Malbork 

2 676 000,00 
zł 

 

94)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. 

Słowackiego 80- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna (mały dom 

mieszkalny) 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 330 000,00 
zł 

290/93 

95)  Remont  budynku mieszkalnego przy 
ul. Słowackiego 82 w Malborku – 

zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa, w której 

z udziałem osób  
fizycznych i Skarbu 

Państwa. 

265 000,00 
zł 

 

96)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. 

Słowackiego 84-85- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna z usługą w 

narożu 

1 2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasta 
Malborka 

1 141 000,00 
zł 

295/93 

97)  Zagospodarowanie Wieży Ciśnień przy 
ul. Słowackiego oraz Wieży Ciśnień 

przy Dworcu PKP 

1     
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98)  Rewitalizacja budynku przy Starym 
Mieście 23/1 

1 2007-2013    

99)  Rewitalizacja murów obronnych przy 
budynku na ul. Stare Miasto 23 

1     

100)  Rewitalizacja Traktu Jana Pawła II 1 2008-2013 Urząd Miasta Malborka, 
Miejski Dom Kultury 

1 700 000,00 
zł 

 

101)  Rewitalizacja obiektów sportowych 
przy ul. Toruńskiej 60 

5 2008-2011 OSIR Malbork 8 000 000,00 
zł 

 

102)  Remont instalacji kanalizacyjnej i 
burzowej w obrębie ul. Westerplatte w 

Malborku 

1 2008-2013 Gmina Miasta Malborka   

103)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Westerplatte 17-19 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Westerplatte 17-19 w 

Malborku 

450 000,00 
zł 

 

104)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Westerplatte 24 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 

Westerplatte 24 w 
Malborku 

180 000,00 
zł 

 

105)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Westerplatte 25-26 

1 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Westerplatte 25-26 w 

Malborku 

220 000,00 
zł 

 

106)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Westerplatte 29-30 

1 2008 Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Westerplatte 29-30 w 

Malborku 

160 000,00 
zł 

 

107)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Witosa 6 - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości Witosa 
6 z Udziałem Gminy 

Miasta Malbork 

675 000,00 
zł 

 

108)  Dalsza modernizacja terenu zielonego 
okolonego starą zabudową przy Pl. 

Zamenhofa (skwer Esperanto) 

1 2007-2013 Malborskie Koło 
Esperantystów 

KASTELO 

  

109)  Rewitalizacja budynku przy ul. 
Żelaznej 4 w Malborku 

1 2008-2012 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Żelaznej 4 w Malborku 

  

110)  Termoizolacja budynku przy ul. 
Żelaznej 5 w Malborku 

1 2008-2013 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Żelaznej 5 w Malborku 

250 000,00 
zł 

 

111)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Żeromskiego 23 zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

1 2008-2009 Wspólnota 
Mieszkaniowa z 

udziałem Gminy Miasto 
Malbork 

1 625 000,00 
zł 

179/90 

112)  Remont i termoizolacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Żeromskiego 43 zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

1 2008-2009 Gmina Miasto Malbork 1 525 000,00 
zł 

179/90 

113)  Malbork-Kałdowo Główna 1. Sklep z 
glazurą- terakotą przy Biedronce 

6 2007-2008 Mędrzycki Dariusz 
Magdalena 

150 000,00 
zł 

 

114)  Malbork Kałdowo Budowa obiektu 
wolnostojącego przy parkingu i 

sklepach GS przy ul. Tczewskiej 3 

6 2007-2009 Wieczorek Jan, Wlazło 
Andrzej 

200 000,00 
zł 

 

115)  Zagospodarowanie Placu Targowego 
(Mickiewicza-Grunwaldzka-Targowa) 

1 2008    
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116)  Modernizacja budynków w celu 
dostarczania ciepła sieciowego a cele 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej- likwidacja rozproszonych 
źródeł ciepła w mieszkaniach w rejonie 
ul. Orzeszkowej, Kościuszki, 17-Marca, 

Grunwaldzkiej) 

1 2008-2013 Miasto Malbork, 
wspólnoty 

mieszkaniowej, ECO 
Opole S.A. 

liczba 
mieszkań  x 

5000 zł 

 

117)  Dywany kwiatowe na terenie Starego 
Miasta 

1 2008    

118)  Rewitalizacja Rzeki Nogat 4     

119)  Rewitalizacja Kanału Juranda 1     

120)  Ochrona obiektów europejskiego 
dziedzictwa kulturowego w Malborku 
oraz ich adaptacja na cele kulturalne- 

Szpital Jerozolimski oraz Mury 
Obronne Starego Miasta 

1 2008-2010 Gmina Miejska Malbork 14 500 
000,00 zł 

208/N 

121)  Rewitalizacja dawnego cmentarza i 
zagospodarowanie z przeznaczeniem 
na park miejski w kompleksie zespołu 

kulturalno- rekreacyjnego Szpitala 
Jerozolimskiego w Malborku 

1 2009 Gmina Miejska 
Malbork, 

Stowarzyszenie 
Szpitala 

Jerozolimskiego w 
Malborku 

3 650 000,00 
zł 

 

122)  Likwidacja cmentarza przy ul. 
Jagiellońskiej 74 i urządzenie parku dla 

pensjonariuszy DPS 

1     

123)  Wykonanie murów oporowych tzw. 
Wałów von Plauena przy Zamku w 

Malborku 

1  Muzeum Zamkowe   

124)  Budowa muszli koncertowej z 
amfiteatralną widownią przy 

zwieńczeniu ul. Parkowej 

2     

125)  Zabudowa skarpy widokowej od strony 
wschodniej Zamku 

1 2007-2008 Gmina Miejska Malbork 3 000 000,00 
zł 

 

126)  Rewitalizacja średniowiecznego 
budynku Szkoły Łacińskiej w Malborku 

1  Gmina Miejska Malbork 3 660 000,00 
zł 

153/90 

127)  Odbudowa i zagospodarowanie Szkoły 
Łacińskiej 

     

128)  Rekompozycja terenów parkowych 
tzw. Parku Północnego w Malborku 

2 2008-2011 Gmina Miejska Malbork 80 000,00 zł  

129)  Regulacja Rzeki Nogat 4 2008-2012 Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Gdańsku, 

Gmina Miasta Malborka 

  

130)  Poprawa warunków komunikacyjnych 
u estetyzacja budynków przy ul. 

Głównej i Tczewskiej w Malborku-
Kałdowie 

6 2008-2009 Gmina Miasta 
Malborka, właściciele 

posesji i punktów 
handlowych 

  

131)  Rewitalizacja przystanku kolejowego w 
Kałdowie 

6 2008 PKP Przewozy 
Regionalne Sp. z o.o 

  

132)  Budowa nowego budynku na potrzeby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

brak informacji 
o lokalizacji 

zadania 

209-2011 MOPS Malbork   

133)  Środowiskowy Dom Samopomocy Przedmieście 
Sztumskie  

2009-2011 Urząd Miasta Malborka, 
MOPS Malbork, 
Stowarzyszenia 

  

134)  Młyn górny z XV w. na Kanale Juranda 
(dawnej Młynówki) w Malborku 

1 2009-2011 Osoba fizyczna 2 100 000,00 
zł 

Decyzja 
nr 59 

135)  Systen Informacji Miejskiej SIM teren całego 
miasta 

2007-2012 Malbork Welcome 
Center – Centrum 

Turystyki w Malborku 

830 000,00 
zł 
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136)  Remont chodnika przy ul. 
Broniewskiego w Malborku (Wielbark) 

poza 
wyznaczonymi 

strefami 

    

137)  Zagospodarowanie zdegradowanych 
terenów poprzemysłowych poprzez 

przygotowanie terenów inwestycyjnych 

5 2008-2012 Gmina Miejska Malbork   

138)  Remonty budynków mieszkalnych- 
zabudowa mieszkalna wielorodzinna 
(wykaz nieruchomości wg załącznika) 

 2008-213 Gmina Miejska Malbork   

139)  Rewaloryzacja zabytkowego budynku 

Ratusza Staromiejskiego 

1 2008-2013 MDK Ratusz 7.500.000 226/N 

140)  Remont budynku mieszkalnego, ul. 

Grunwaldzka 24 

1 2009 Wspólnota 

Mieszkaniowa 

265.000  

 

 

 
Ogółem wartość zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji wynosi ok. 160 
milionów złotych. 
 

 
Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do rewitalizacji w ramach Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi 

 
 

Miasto Malbork zgłosiło do rewitalizacji budynki mieszkalne stanowiące zabudowę 

mieszkalną wielorodzinną, które stanowią własność gminy, a także w których gmina posiada 

udziały. 
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Tab. Budynki stanowiące własność gminy włączone do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Urząd Miasta Malborka 
 
 
Tab.Budynki wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada powyżej 50% udziałów, 
włączone do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

     w tym  
 

L.p. 
 

Adres budynku 
 

Rok 
budowy 

Pow. 
eksploat. 

m2 

Ilość 
lokali 

miesz- 
kalnych 

 
lokal

e 
gmin

e 

z tego 
lokale 

socjalne 

lokale 
włas- 

nościo- 
we 

udział 
%-owy 
gminy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1.  Al. Armii Krajowej 42 1830  514 8  9 -- 1 88,21
2.  Al. Armii Krajowej 43 1830  514 10  9 1 1 74,37
3.  Al. Armii Krajowej 44 - 44 A 1890 599 11  9 -- 2 82,50
4.  Al. Armii Krajowej 108 1900 581  8  6  1 2 52,20
5.  Grunwaldzka 19 1910 753 11  9 -- 2 72,90
6.  Grunwaldzka 22 1904 1513 18 18 1 -- 82,59
7.  Grunwaldzka 25 1900 646  8  6 -- 2 73,36
8.  Grunwaldzka 26 – 27 1900 1325 17 12 -- 5 61,11
9.  Jagiellońska 106 1910 787 11  7 -- 4 59,90

 
L.p

. 

 
Adres budynku 

 
Rok budowy 

Pow. 
eksploat. 
ogółem  

m2 

Ilość 
lokali 
miesz

k. 

w tym 
lokale 

socjalne 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Al. Wojska Polskiego 

510 
1905 139 4 -- 

2. Dębowa 8 przed 1945 402 6 -- 
3. Działkowa       7 przed 1945 85 2 -- 
4. Gen. Andersa 2 1890 285 7 -- 
5. Gen. Hallera    1 1900 98 2 1 
6. Grunwaldzka   28 1900 811 9 -- 
7. Kopernika 33 1900 490 10 -- 
8. 500-lecia 3 1900 320 7 -- 
9. 500-lecia            89 1850 250 5 -- 
10. 500-lecia            93 1880 199 4 -- 
11. 17 Marca           25 1890 684 9 -- 
12. Mickiewicza      27 1880 224 6 -- 
13. Orzeszkowej      5A 1910 441 14 2 
14. Orzeszkowej 19 1920 590 9 -- 
15. Piastowska          3 1900 310 6 -- 
16. Pl. Słowiański       10 1890 150 3 -- 
17. Poczty Gdańskiej  7 1890 230 5 1 
18. Słowackiego 62 - 63 1984 / 1972 900 35 -- 
19. Tczewska 5 1925 153 3 -- 
20. Tczewska 7 1890 160 3 -- 
21. Wałowa 14 1910 236 4 -- 
22. Żeromskiego 43 1880 218 4 -- 

 OGÓŁEM :  7375 157 4 
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10.  Kościuszki 6 1900 725  7  7 -- -- 73,70
11.  Kościuszki 44 - 44 A 1900 736 10  6 --   -- 75,30
12.  17 Marca 21 1910 1685 29 27 1 2 94,80
13.  17 Marca 23 1935 753 12  9 -- 3 63,10
14.  17 Marca 40 przed 1945 1109  12  7 -- 5 39,10
15.  Mickiewicza 36 1935 1100 12 11 -- 1 70,17
16.  Mickiewicza 69 1880 404  9  7 1 2 84,90
17.  Mickiewicza 70 - 70 A 1900 879 14 12 -- 2 81,93
18.  Mickiewicza 82 1910 699 10  8 -- 2 72,69
19.  Orzeszkowej 2 1900 975 13 11 -- 2 74,90
20.  Orzeszkowej 4 1910 746 12 10 -- 2 77,01
21.  Orzeszkowej 20 1900 646 10 8 -- 2 69,20
22.  Orzeszkowej 21 - 21 A 1930 335  9 5 -- 4 53,30
23.  Pl. Wolności 3 1930 579  9 8 -- 1 85,70
24.  Poczty Gdańskiej 2 1910  429  6 6 -- -- 87,70
25.  Poczty Gdańskiej 5 – 6 1890  489 12 11 --   1 89,78
26.  Poczty Gdańskiej 22 1900  659 10  7 --   3 55,30
27.  Sienkiewicza 16 1900 433  7  6 -- 1 79,10
28.  Sienkiewicza 46 – 47 1900  519  7  7 -- -- 95,19
29.  Sienkiewicza 49 – 50 1910  581 10  9 --   1 68,70
30.  Sienkiewicza 59 1930  493  7  6 --   1 90,02
31.  Stare Miasto 1 1964 1188 29 16 -- 13 57,64
32.  Szymanowskiego 4 1975 884 20 14 --   6 72,40
33.  Witosa 6 1930  974 18 15 1 3 74,83
34.  Żeromskiego 23 1890  436  8  5 -- 3 68,15

 OGÓŁEM  :  25668 404 323 6 79  
Źródło: Urząd Miasta Malborka 
 
 
Tab. Budynki Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada 50% i mniej udziałów, 
włączone do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

     w tym  
 
L.p. 

 
Adres budynku 

 
Rok 
budowy 

Pow. 
eksploat. 
m2 

Ilość 
lokali 
miesz- 
kalnych 

 
lokale 
gminy 

z tego 
lokale 
socjaln
e 

lokale 
włas- 
nościo- 
we 

udział %-
owy 
gminy 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. Kościuszki 7 - 8 1960 806 12  5 --   7 29,80 
2. Kościuszki 16 1950 600  9  5 --   4 48,40 
3. Kościuszki 18 1959 659 10  4 --   6 17,05 
4. Kościuszki 21 - 21 A 1900 359  6  2 --   4 21,50 
5. 17 Marca 15 1930  480  8  4 --   4 25,00 
6. 17 Marca 22 1890 1174  7  6 --   1 44,44 
7. Orzeszkowej 3 1900  617  9  3 --   6 28,40 
8. Orzeszkowej 17 1900 525  8  4 -- 4 47,30 
9. Poczty Gdańskiej 3 1910  894 15  3 -- 12 37,42 
10. Sienkiewicza 51 1910  482 12  4 --   8 21,81 
11. Stare Miasto 2 1964 1188 30 12 -- 18 46,38 
12. Stare Miasto 3 1964 1182 30 12 -- 18 36,91 
13. Stare Miasto 4 1965 1774 44 12 -- 32 28,99 
14. Stare Miasto 6 1964 2205 56 22 -- 34 38,86 
15. Stare Miasto 5 1964 2182 55 24 -- 31 42,29 
16. Stare Miasto 8 1965   981 25  10 -- 15 21,00 
17. Stare Miasto 9 1965   981 25  4 -- 21 14,97 
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18. Stare Miasto 10 1965  980 25  13 -- 12 25,66 
19. Stare Miasto 11 1965  980 25  9 -- 16 32,64 
20. Stare Miasto 14 1966 1308 33 3 -- 30 22,13 
21. Stare Miasto 16 1966 1744 44 15 -- 29 24,266 
22. Kościuszki 19 1959 552 10  4 -- 6 36,60 
23. Kościuszki 20 1959 646 9 1 -- 8 0,46 
 OGÓŁEM :  23293 507 171 -- 327  

Źródło: Urząd Miasta Malborka 
 
 
Tab. Budynki wspólnot mieszkaniowych posiadające do siedmiu lokali, włączone do 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 
     w tym  
 

L.p. 
 

Adres budynku 
 

Rok budowy 
Pow. 

eksploa
t. m2 

Ilość 
lokali 

miesz- 
kalnych 

 
lokale 
gminy 

z tego 
lokale 
socjaln

e 

lokale 
włas- 

nościo- 
we 

udział 
%-owy 
gminy 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. Al. Armii Krajowej 42 1890  334 7 6 -- 1 88,21 
2. Kościuszki  9 1900 393 4 3 -- 1 51,20 
3. Kościuszki  10 1890 109 1 1 -- -- 76,49 
4. Kościuszki  11 1910 314 4 4 -- -- 75,90 
5. Kościuszki  15 1890 384 4 3 -- 1 52,10 
6. Kościuszki  17 1920 411 5 5 -- -- 70,60 
7. 17 Marca  11 1930 509 7 6 -- 1 89,65 
8. 17 Marca  14 1910 158 4 3 -- 1 83,50 
9. 17 Marca  24 1935 447 5 3 -- 2 43,00 
10. Poczty Gdańskiej  23 przed 1945 611 5 4 -- 1 93,20 
11. Żeromskiego 1 1902 183 4 3 -- 1 77,37 

 OGÓŁEM :  3853 50 41 -- 9  
 
Źródło: Urząd Miasta Malborka 
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Rys. Ilość kart projektów dotycząca zadań w poszczególnych strefach rewitalizacji miasta 

 
 
 
 
Ilość wniosków i ich rozkład na obszarze miasta wskazuje skupienie na obszarze  dzielnic: 

Centrum, Stare Miasto, Śródmieście, Południe. Pozostałe karty projektów dotyczą Kałdowa, 

terenu Parku Miejskiego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz rzeki Nogat. 

 

Istnieje duża dysproporcja pomiędzy liczbą kart projektów, które spłynęły z dzielnic 

obejmujących strefę I i pozostałe strefy. Ilość wniosków nie przesądza jednak o kolejności 

realizacji zadań czy ich hierarchii ważności. 

 
 

w

127 
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11. Opis zadań planowanych do realizacji 
 

Nr i nazwa 
działania 

1. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Al. Rodła 1- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 

Opis działania • Remont dachu,  
• wykonanie elewacji,  
• remont stropu,  
• remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 325 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al.Rodła 1 z udziałem 
Gminy Miasta Malborka 

 
Nr i nazwa 
działania 

2. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Armii Krajowej 83 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i przedłużenie jego żywotności 
• Poprawa izolacyjności cieplnej  
• przywrócenie wartości technicznej i użytkowej obiektu 

wpisanego w rejestr zabytków 
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i  emisji CO2 

Opis działania • wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu,  
• wymiana ceramicznego pokrycia dachu,  
• konserwacja zachowanych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej,  
• odtworzenie zniszczonych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• renowacja elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych ) 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

2 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 
Wspólnota Mieszkaniowa   
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Nr i nazwa działania 3. Zmiana zagospodarowania terenów szpitala w Malborku 
(pomiędzy ul. Armii Krajowej, Słowackiego, Zapolskiej) 

Cel działania • Rewaloryzacja terenów wokół szpitala 
Opis działania • Rewaloryzacja terenów zielonych 

• Nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej 
• Mała architektura 
• Oświetlenie 
• Remont ogrodzenia, wymiana bram i furtek 
• Remont ciągów komunikacyjnych (dróg i chodników 
• Utwardzenie nawierzchni istniejących parkingów (z 

odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem) 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Wprowadzenie ładu przestrzennego w ogólnodostępnej 
części szpitala 

• Stworzenie atrakcyjnego terenu zieleni – miejsca 
odpoczynku i rekonwalescencji dla mieszkańców 

Termin realizacji 2007-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 000 000 PLN 

Źródła finansowania Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 
Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o NZOZ ul. Armii 
Krajowej 105/106 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

4. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Armii Krajowej 
108 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku znajdującego się w sąsiedztwie 
szpitala powiatowego i kościoła p.w. MBNP 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i  emisji CO2 

Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 
• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie i konserwacja kominów 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Remont klatek schodowych i posadzek na parterze 
• Naprawa i docieplenie elewacji 
• Wymiana instalacji elektrycznej i użytkowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

1 525 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 
Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

5. Termoizolacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 45 w 
Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

150 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al.. Wojska 
Polskiego 45 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

6. Termoizolacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 46 w 
Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Izolacja pionowa ścian piwnic 
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• Remont kominów 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

200 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al.Wjojska 
Polskiego 46 
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Nr i nazwa 
działania 

7. Forum Edukacji, Kultury i Rekreacji Powiatu Malborskiego Al. 
Wojska Polskiego 493 (Piaski)  

Cel działania • Rewitalizacja obiektu pokoszarowego i adaptacja dla 
celów kulturalno- oświatowych (edukacja, kultura, 
powierzchnie wystawiennicze i kongresowe, rekreacyjne 

Opis działania  
Oczekiwane 
rezultaty 

• Rozwój szkolnictwa wyższego 
• aktywizacja kulturalna, edukacyjna i turystyczna miasta 
• podniesienie jakości życia społeczności powiatu 

Termin realizacji 2008-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

20 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Powiat Malborski 

 
Nr i nazwa 
działania 

8. Remont budynków mieszkalnych przy ul. Chopina 14,15,16 w 
Malborku – zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 

Opis działania • wymiana ceramicznego poszycia dachowego 
• docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych, 
• odtworzenie ogrodzenia. 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Ochrona budynku przed zniszczeniem 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

242 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

9. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1 w 
Malborku zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania i emisji CO2 

Opis działania • remont ceramicznego poszycia dachowego  
• docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych  
• remont klatki schodowej 

 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania i emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

160 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

10. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 2 w 
Malborku zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania i emisji CO2 

Opis działania • remont papowego pokrycia dachowego  
• docieplenie elewacji 
• remont klatki schodowej 
• odwodnienie i ogrodzenie 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania i emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

188 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa i Skarb Państwa 
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Nr i nazwa 
działania 

11. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 14 w 
Malborku – zabudowa mieszkalna wielorodzinna i użytkowa 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
Opis działania • renowacja elewacji  

• remont klatki schodowej 
• remont i wymiana stolarki,  
• odtworzenie ogrodzenia w części frontowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku znajdującego 
się na szlaku turystycznego w obrębie dworca PKP. 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 
wartości technicznej i użytkowej budynku 

• Zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem 
Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

233 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem osób fizycznych i Skarbu 
Państwa 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

12. Naprawa elewacji oraz połaci dachowej budynku przy ul. 
Dworcowej 15 w Malborku 

Cel działania • Powstrzymanie degradacji budynku oraz poprawa jego 
estetyki i jego stanu technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki najbliższego otoczenia dworca 

kolejowego 
Opis działania • wykonanie elewacji zewnętrznej budynku  

• naprawa pokrycia dachowego 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku znajdującego 
się w obrębie dworca PKP 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 
wartości technicznej i użytkowej budynku 

• Zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem 
Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

170 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami  Gdańsk 
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Nr i nazwa 
działania 

13. Remont dachu i elewacji, nawierzchni parkingu w hotelu 
Dedal przy ul. Gen. de Gaulle'a 5 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku hotelowego 
• Poprawa jakości świadczonych usług 

Opis działania  
• ocieplenie dachu oraz wymiana pokrycia dachowego 
• ocieplenie ścian budynku i wykonanie elewacji budynku 
• wymiana nawierzchni parkingu przyhotelowego 
• zagospodarowanie terenu o pow. 1,6 ha 

Oczekiwane 
rezultaty 

• podniesienie jakości i rozwój usług turystycznych  
• zwiększenie ruchu turystycznego 

Termin realizacji 2007-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 400 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o Kraków 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

14. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. De Gaulle'a 1 i 
Nowowiejskiego 1 w Malborku- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku posadowionego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
 

Opis działania • wymiana ceramicznego poszycia dachowego 
• docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

352 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 
Wspólnota Mieszkaniowa i Skarb Państwa 
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Nr i nazwa 
działania 

15. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Maczka 13-14 
w Malborku (zabudowa mieszkalna wielorodzinna) 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku posadowionego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • wymiana ceramicznego poszycia dachowego,  
• docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych, 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
posadowionego w strefie ochrony konserwatorskiej 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

180 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa  
 

 
Nr i nazwa 
działania 

16. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługą w przyziemiu przy ul. Grunwaldzkiej 19- 
zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 
• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Docieplenie elewacji 
• Przebudowa funkcji mieszkalnej na mniejsze jednostki 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku- cennego dobra kultury 
• Wzrost atrakcyjności i estetyki nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

2 000 000  PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzka 24 w 
Malborku – zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku posadowionego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
Opis działania • wymiana poszycia dachowego 

• docieplenie elewacji 
• konserwacja zachowanych elementów stolarki 
• naprawa balkonów 
• remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa wizualizacji widocznych elementów budynku 
• Poprawa estetyki budynku posadowionego w strefie 

ochrony konserwatorskiej 
Termin realizacji 2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

265.000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa  
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Nr i nazwa 
działania 

17. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 26-27- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Konserwacja więźby dachowej  
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych 
• Docieplenie elewacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

2 000 000  PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa  
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Nr i nazwa 
działania 

18. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Jagiellońskiej 106 - zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w sąsiedztwie 
zabytkowej Kaplicy Kościoła Baptystów  

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 
Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 

• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Konserwacja zachowanych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Odtworzenie zniszczonych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Naprawa balkonów  
• Renowacja elewacji frontowej 
• Docieplenie elewacji szczytowej i tylnej 
• Przebudowa funkcji mieszkalnej na mniejsze jednostki  

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa estetyki budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

2 025 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

19. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Jagiellońskiej 107- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w sąsiedztwie 
zabytkowej Kaplicy Kościoła Baptystów  

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 
Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 

• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Konserwacja zachowanych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Odtworzenie zniszczonych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Naprawa balkonów i logii 
• Renowacja elewacji frontowej 
• Docieplenie elewacji szczytowej i tylnej 
• Przebudowa funkcji mieszkalnej na mniejsze jednostki  

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa estetyki budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 

Termin realizacji 2007-2013 

Szacunkowy 
koszt realizacji 

2 500 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

20. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 3 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 

Opis działania • remont pokrycia dachowego 
• remont kominów 
• remont płyt balkonowych wraz z wymianą opierzeń 
• renowacja elewacji budynku 
• wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie estetyki budynku i przywrócenie mu wartości 
technicznej i użytkowej 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

150 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Konopnickiej 3 
w Malborku 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

21. Remont budynku mieszkalnego- Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości ul. Konopnickiej 5 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 

Opis działania • remont pokrycia dachowego 
• remont kominów 
• renowacja elewacji budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

170 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Konopnickiej 5 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

22. Remont przychodni lekarskiej przy ul. Konopnickiej 6 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• Poprawa jakości świadczonych usług  

Opis działania • remont dachu 
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• remont elewacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa jakości świadczonych usług 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

140 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasto Malbork 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

23. Remont i modernizacja budynku pochodzącego z XV wieku 
przy ul. Konopnickiej 38 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• Przystosowanie budynku do funkcji turystycznych 

Opis działania • Wymiana pokrycia dachu  
• wykonanie elewacji całego budynku i przywrócenie jej 

pierwotnego wyglądu tzn. „pruski mur”.  
• Wykonanie przyłącza od budynku do kanalizacji miejskiej 

w celu odprowadzania ścieków.  
• Utwardzenie terenu przed budynkiem kostką brukową w 

celu stworzenia miejsc parkingowych dla klientów baru. 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku  
• Ochrona budynku przed degradacją 
• Stworzenie punktu gastronomicznego dla turystów i 

mieszkańców 
Termin realizacji 2008-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

120 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Osoba fizyczna 
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Nr i nazwa 
działania 

24. Termoizolacja i renowacja elewacji, remont dachu i kominów 
budynku przy ul. Krakowskiej 3 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w 
śródmieściu 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu papowego 
• Remont kominów 
• Częściowa termoizolacja i renowacja budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

160 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krakowskiej 3 
w Malborku 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

25. Remont kamienicy przy ul. Kopernika 14 - dawnej rezydencji 
burmistrzów malborskich 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
Opis działania • Wymiana rynien i pokrycia dachowego z kominami 

• Izolacja fundamentów budynku zewnętrzna pionowa 
• Wymiana stolarki okiennej części wspólnej 
• Renowacja portalu 
• Renowacja drzwi wejściowych 
• Naprawa elewacji budynku (fugowanie i czyszczenie 

cegieł) 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku- cennego dobra kultury 
• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy 
• Wzrost atrakcyjności i estetyki nieruchomości  

Termin realizacji 2008-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

190 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa kamienicy przy ul. Kopernika 14 w 
Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

26. Deptak w ciągu ulicy Kościuszki 

Cel działania • Stworzenie reprezentacyjnego traktu spacerowego w 
centrum miasta, wokół którego skupiać się będzie 
centrum handlowo-usługowe 

Opis działania • Przebudowa dwóch skrzyżowań w rejonie ul. Kościuszki  
• Budowa przejść podziemnych prowadzących do Dworca 

PKP  
Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa wizerunku centrum miasta 
• Stworzenie centrum usługowo-handlowego 
• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

12 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

27. Rewitalizacja terenów zielonych w obrębie centrum miasta w 
ciągu pieszo spacerowym w obrębie ul. Kościuszki i w rejonach 
przylegających 

Cel działania • Zagospodarowanie terenów zielonych wokół 
reprezentacyjnego traktu spacerowego w centrum miasta, 
wokół którego skupiać się będzie centrum handlowo-
usługowe 

Opis działania • Przebudowa dwóch skrzyżowań w rejonie ul. Kościuszki  
• Budowa przejść podziemnych prowadzących do Dworca 

PKP  
Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa wizerunku centrum miasta 
• Stworzenie centrum usługowo-handlowego 
• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

300 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

28. Renowacja elewacji budynku, remont dachu, odnowienie 
klatki schodowej przy ul. Kościuszki 6 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego przy trakcie 
turystycznym wiodącym do Zamku oraz poprawa 
warunków życia mieszkańców 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 
Opis działania • Remont dachu papowego 

• Remont balkonów 
• Odnowienie klatki schodowej 
• Termoizolacja i renowacja elewacji budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności traktu turystycznego wiodącego do 

Zamku 
• Zmniejszenie emisji CO2 
• Poprawa warunków zamieszkiwania 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

210 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościuszki 6 w 
Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

29. Termoizolacja elewacji, remont balkonów, remont dachu, 
kominów, klatki schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych w 
budynku przy ul. Kościuszki 15 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
miasta 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Termoizolacja elewacji kamienicy 
• Remont balkonów 
• Remont dachu 
• Remont kominów 
• Izolacja ścian piwnic 
• Malowanie klatki schodowej 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

190 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 15 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

30. Termoizolacja elewacji, remont balkonów, remont dachu, 
kominów, malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi 
wejściowych w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
miasta 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Termoizolacja elewacji kamienicy 
• Remont balkonów 
• Remont dachu ceramiczno- papowego 
• Remont kominów 
• Izolacja ścian piwnic 
• Malowanie klatki schodowej 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

230 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 16 
w Malborku 

 



 170 

 
Nr i nazwa 
działania 

31. Termoizolacja elewacji, remont balkonów, remont dachu, 
kominów, malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi 
wejściowych w budynku przy ul. Kościuszki 17 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
miasta 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Termoizolacja elewacji kamienicy 
• Remont balkonów 
• Remont dachu 
• Remont kominów 
• Izolacja ścian piwnic 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Malowanie klatki schodowej 
• Wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

220 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościuszki 17 w 
Malborku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171 

 
Nr i nazwa 
działania 

32. Termoizolacja elewacji, remont balkonów, remont dachu, 
kominów oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. 
Kościuszki 21 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
miasta 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Termoizolacja elewacji kamienicy 
• Remont balkonów 
• Remont dachu 
• Remont kominów 
• Izolacja  ścian piwnic 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

180 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 21 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

33. Remont budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 
44 w Malborku - zabudowa mieszkalna wielorodzinna i usługowa 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
Opis działania • renowacja elewacji budynku 

• konserwacja zachowanych elementów stolarki z wymianą 
zużytych elementów 

• remont klatek schodowych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

135 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

34. Rewitalizacja budynku przy ul. Kraszewskiego 5 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • docieplenie ścian 
• remont dachu i piwnic  
• izolacja 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

40 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Osoba fizyczna 
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Nr i nazwa 
działania 

35. Stacja Uzdatniania Wody dla Miasta Malborka w rejonie ul. 
Kwiatkowskiego i Kotarbińskiego 

Cel działania • Poprawa jakości wody dostarczanej z sieci wodociągowej  
Opis działania • Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z zewnętrznymi 

sieciami technologicznymi wod- kan. 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa warunków fitosanitarnych dostarczanej wody 
• Poprawa jakości życia mieszkańców 
• Poprawa jakości żywności i asortymentu spożywczego 

produkowanego na terenie Malborka 
Termin realizacji 2007-2010 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

9 871 585,88 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp.z o.o 
ul. Chrobrego 31 Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

36. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 17-Marca 21- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków położonego w zespole zabudowy Śródmieścia 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 
• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Konserwacja zachowanych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Odtworzenie zniszczonych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Naprawa logii i balkonów 
• Docieplenie elewacji ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych 
• Remont unikalnej frontowej klatki schodowej 
• Remont drewnianych stropów w piwnicy 
• Przebudowa funkcji mieszkaniowej na mniejsze jednostki 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku- cennego dobra kultury 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Poprawa estetyki budynku położonego w zespole 

zabudowy środmieścia 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 540 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

37. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. 17-Marca 22- 
zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków położonego w sąsiedztwie chronionej zabudowy 
kompleksu koszarowego 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 
• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Konserwacja zachowanych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Odtworzenie zniszczonych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Naprawa logii i balkonów 
• Renowacja elewacji ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych 
• Remont drewnianej werandy od zaplecza 
• Wymiana przykanalików w sieci sanitarnej i deszczowej 

na terenie budynku 
• Przebudowa funkcji mieszkaniowej na mniejsze jednostki 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku- cennego 
dobra kultury 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 
wartości technicznej i użytkowej budynku 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

2 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

38. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 17-Marca 25- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków położonego w zespole zabudowy środmieścia 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 
• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Konserwacja zachowanych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Odtworzenie zniszczonych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej 
• Naprawa balkonów 
• Renowacja elewacji ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych 
• Docieplenie elewacji tylnej 
• Remont studni rewizyjnych będących przyczyną 

zalewania piwnic 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku- cennego dobra kultury 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Poprawa estetyki budynku położonego w zespole 

zabudowy środmieścia 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 200 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 
Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

39. Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Mickiewicza w Malborku 

Cel działania  
Opis działania • Przywrócenie do dawnej świetności terenu kompleksu 

sportowego 
• Wykonanie boisk do piłki ręcznej 
• Budowa kręgielni 

Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy 
koszt realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ B  
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

40. Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Mickiewicza 

Cel działania • Rewitalizacja bazy sportowej zlokalizowanej w centrum 
miasta 

Opis działania • Budowa sztucznego lodowiska 
• Budowa zadaszonego boiska wielofunkcyjnego 
• Budowa budynku z zapleczem socjalnym i biurowym 
• Budowa siłowni, fitness, placu zabaw, kortów tenisowych, 

parkingu 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Propagowanie zdrowego stylu życia 
• Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
Termin realizacji 2008-2010 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

4 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

41. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5-6 w 
Malborku – zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku posadowionego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania  
• renowacja oraz docieplenie elewacji w budynku 
• konserwacja zachowanych elementów stolarki z wymiana 

zużytych elementów  
• remont konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego z 

dachówek ceramicznych. 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
posadowionego w strefie ochrony konserwatorskiej 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości i przywrócenie 
wartości technicznej i użytkowej 

• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

355 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem osób fizycznych i Skarbu 
Państwa 
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Nr i nazwa 
działania 

42. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 20 - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana stolarki  
• Docieplenie elewacji  
• Remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości i przywrócenie 
wartości technicznej i użytkowej 

• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

725 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 
 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

43. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 21- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 

Opis działania • Naprawa dachu 
• Wymiana drzwi wejściowych 
• Remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości i przywrócenie jej 
wartości technicznej i użytkowej 

• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

430 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 21 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

43. Remont budynku nr 26 przy ul. Mickiewicza w Malborku. 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku poprawa warunków życia 
mieszkańców 

• poprawa estetyki centrum miasta 
Opis działania • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

• remont elewacji zewnętrznej budynku, 
• naprawa więźby dachowej , demontaż komina po byłej 

kotłowni (grozi zawaleniem),  
• naprawa pokrycia dachowego, 
• naprawa instalacji elektrycznej  i odgromowej zgodnie z 

zaleceniami komisji przeglądu 5 – letniego budynku 
• remont orynnowania budynku wraz z wymianą niektórych 

elementów włącznie, 
• - izolacja fundamentów . 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości oraz przywrócenie jej 
wartości technicznej i użytkowej 

Termin realizacji 2008-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne, Urząd 
Miasta Malborka 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego   
Malbork,  ul. Mickiewicza  26. 
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Nr i nazwa 
działania 

44. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 27- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 

Opis działania • wymiana stolarki  
• naprawa murów 
• malowanie klatki schodowej 
• przemurowanie kominów 
• naprawa nadproża w piwnicy  
• konserwacja stalowych belek stropowych 
• przełożenie ceramicznego pokrycia dachu z wymianą 

dachówek 
• wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości i przywrócenie jej 
wartości technicznej i użytkowej 

• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

765 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasto Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

45. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 36 - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont balkonów od strony frontowej budynku i od 
podwórka 

• Remont klatki schodowej z uwzględnieniem renowacji 
stolarki okiennej i drzwi wejściowych 

• Renowacja elewacji 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

400 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mickiewicza 36 w 
Malborku z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

46. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 36 - zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 
 

Opis działania • Remont balkonów od strony frontowej budynku i od 
podwórka 

• Remont klatki schodowej z uwzględnieniem renowacji 
stolarki okiennej i drzwi wejściowych 

• Renowacja elewacji 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 

Termin realizacji 2007-2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

20 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mickiewicza 36 w 
Malborku z udziałem Gminy Miasta Malborka 
 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

47. Wymiana pokrycia dachowego z eternitu sklepu zielarsko- 
medycznego przy ul. Mickiewicza 51 w Malborku 

Cel działania • Wymiana szkodliwego dla środowiska pokrycia 
dachowego 

• Poprawa estetyki budynku 
Opis działania • Zdjęcie pokrycia dachowego- płyt eternitowych 

• Położenie dachówki 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
miasta 

Termin realizacji 2007-2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

25 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Osoba fizyczna 
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Nr i nazwa 
działania 

48. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 70 - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont klatki schodowej 
• Osuszanie 
• Wykonanie izolacji budynku  
• Wykonanie elewacji z częścią docieplenia szczytów 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

770 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mickiewicza 70-70A w 
Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

49. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 75 - zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont balkonów od strony frontowej budynku i od 
podwórka 

• Remont klatki schodowej  
• Remont stolarki okiennej  
• Remont drzwi wejściowych 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

675 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mickiewicza 75 w 
Malborku z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

50. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 82 - zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana drzwi wejściowych 
• Renowacja elewacji 
• Remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków 

• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

330 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mickiewicza 82 w 
Malborku z udziałem Gminy Miasta Malborka 
 

 
Nr i nazwa 
działania 

51. Budowa skweru wypoczynkowego obok byłego kina wzdłuż 
Pl. Narutowicza 

Cel działania • Uporządkowanie terenu i stworzenie strefy rekreacji 
Opis działania • Wykonanie chodnika w miejsce gruntowej ścieżki 

• Zainstalowanie fontanny i wyłożenie jej otoczenia kostką 
brukową 

• Instalacja śmietników 
• Stworzenie dywanów kwiatowych 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Uatrakcyjnienie trasy spacerowej do Zamku 
• Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla 

mieszkańców 
Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 
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Nr i nazwa 
działania 

52. Termoizolacja budynku przy ul. Norwida 1-7 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i jego stanu technicznego 
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i  emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu wraz z izolacją 
• Wymiana obróbek blacharskich 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki  budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

250 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Norwida 1-7 w 
Malborku 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

53. Termoizolacja budynku przy ul. Norwida 21-25 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i jego stanu technicznego 
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu wraz z izolacją 
• Wymiana obróbek blacharskich 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

210 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Norwida 21-25 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

54. Termoizolacja budynku przy ul. Norwida 26-28 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i jego stanu technicznego 
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu wraz z izolacją 
• Izolacja ścian piwnic 
• Docieplenie ścian zewnętrznych 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

350 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Norwida 26-28  
w Malborku 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

55. Remont instalacji kanalizacyjnej i burzowej w obrębie ulicy 
Nowowiejskiego w Malborku 

Cel działania • Uporządkowanie i modernizacja gospodarki ściekowej w 
mieście 

Opis działania • wymiana instalacji i studni burzowych i kanalizacyjnych  
Oczekiwane 
rezultaty 

• wstrzymanie degradacji budynków przy ul. 
Nowowiejskiego (zalewanie piwnic) 

• poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 

• poprawa jakości i życia mieszkańców 
Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

56. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 4-5                    
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich 
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 
• Poprawa estetyki rejonu śródmieścia 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

220 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 4-5                           w Malborku 

 
Nr i nazwa 
działania 

57. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 6-7 w 
Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich 
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 
 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

220 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 6-7 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

58. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 8-9                   
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich 
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Poprawa estetyki śródmieścia 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 
 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

220 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 8-9 w Malborku 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

59. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 10-11                  
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich 
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 
 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

220 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Nowowiejskiego 
10-11 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

60. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 12-13                 
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • remont dachu 
• docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich  
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

220 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 12-13 w Malborku 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

61. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 14                        
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • remont dachu 
• docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich  
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

110 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 14  w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

62. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 16-18                
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • remont dachu 
• docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich  
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

400 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 16-18  w Malborku 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

63. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 40-43                
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich  
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

300 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 40-43 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

64. Termoizolacja budynku przy ul. Nowowiejskiego 44-47               
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku i poprawa jego stanu 
technicznego 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• wymiana obróbek blacharskich  
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę 

wartości technicznej i użytkowej budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

300 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 
Nowowiejskiego 44-47 w Malborku 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

65. Termoizolacja i renowacja elewacji, remont dachu, kominów i 
balkonów budynku przy ul. Orzeszkowej 2 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu papowego  
• Remont balkonów  
• Remont kominów 
• Termoizolacja ścian frontowych od ulicy o podwórka  

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

210 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 2 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

66. Renowacja elewacji, remont kominów i balkonów budynku 
przy ul. Orzeszkowej 3 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu papowego  
• Remont balkonów  
• Remont kominów 
• Termoizolacja ścian frontowych od ulicy o podwórka  

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

170 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 3 
w Malborku 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

67. Renowacja elewacji, remont kominów i balkonów budynku 
przy ul. Orzeszkowej 4 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont balkonów  
• Remont kominów 
• Termoizolacja ścian frontowych od ulicy o podwórka  

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

160 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 4 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

68. Renowacja elewacji, remont dachu, kominów, malowanie 
klatki schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku 
przy ul. Orzeszkowej 5 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu papowego  
• Remont kominów 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Termoizolacja (ściany frontowe od ulicy i podwórka)  

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

210 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 5 
w Malborku 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

69. Renowacja elewacji, remont dachu, kominów, malowanie 
klatki schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych budynku przy 
ul. Orzeszkowej 17 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu z likwidacją pokrycia cementowo-
azbestowego 

• Remont balkonów 
• Remont kominów 
• Termoizolacja elewacji budynków  

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

200 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 
17 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

70. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 19                
w Malborku – zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
 

Opis działania • wymiana poszycia dachowego papowego z 
przemurowaniem kominów,  

• uzupełnienie olicowania ścian z cegły  
• konserwacja zachowanych elementów stolarki , naprawa 

balkonów ,remont klatki schodowej  
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

211 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem osób fizycznych i Skarbu 
Państwa 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

71. Termoizolacja budynku przy Placu 3-Maja 1b 1-7 w Malborku 
 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont kapitalny dachu wraz z izolacją 
• Remont kominów 
• Wymiana obróbek blacharskich 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

120 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy PL. 3-Maja 1b w 
Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

72. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy Placu Słowiańskim 8- zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
administracyjnym miasta oraz poprawa warunków życia 
mieszkańców 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 
Opis działania • Remont dachu  

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Termoizolacja i renowacja elewacji budynku 
• Remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności budynku znajdującego się w 

centrum administracyjnym miasta 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

1  825 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

73. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy Placu Słowiańskim 10- zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
administracyjnym i wpisanym do Rejestru Zabytków  

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana stolarki okiennej  
• Konserwacja stolarki drzwiowej zewnętrznej 
• Renowacja ceglanej elewacji całego budynku 
• Przełożenie pokrycia dachowego i wymiana obróbek 

blacharskich oraz orynnowania 
• Naprawa spękań ścian zewnętrznych poprzedzona 

„podbiciem” fundamentów 
• Docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

detali architektonicznych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności budynku znajdującego się w 

centrum administracyjnym miasta 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 337 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

74. Sala koncertowo-widowiskowa. Modernizacja i rozbudowa 
obiektu Miejskiego Domu Kultury przy Placu Słowiańskim 18               
w Malborku 

Cel działania • Aktywizacja kulturalna miasta 
• Stworzenie możliwości alternatywnego sposobu 

zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
• Stworzenie obiektu kulturalno- rozrywkowego z dostępem 

dla osób niepełnosprawnych 
Opis działania • Rozbudowa i przystosowanie obecnej sali widowiskowej 

MDK do funkcji sali koncertowo-widowiskowej z 420 
miejscami na dwupoziomowej widowni z pełnowymiarową 
sceną 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Aktywizacja kulturalna miasta  
• Stworzenie warunków do realizacji profesjonalnych 

spektakli teatralnych, operowych, muzycznych, filmowych 
Termin realizacji 2007-2010 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

10 900 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne, Programy 
Operacyjne Ministerstwa Kultury 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

75. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Poczty Gdańskiej 2- zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku znajdującego się w Rejestrze 
Zabytków 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i emisji CO2 

Opis działania • rekonstrukcja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej 
• renowacja ceglanej elewacji 
• przełożenie pokrycia dachowego 
• wymiana obróbek blacharskich oraz orynnowania 
• remont wystawek dachowych 
• naprawa spękań ścian zewnętrznych poprzedzona 

„podbiciem” fundamentów 
• docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

detali architektonicznych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

1 450 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasto Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

76. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Poczty Gdańskiej 3-3A- zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku znajdującego się w Rejestrze 
Zabytków 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i emisji CO2 

Opis działania • rekonstrukcja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej 
• renowacja ceglanej elewacji 
• przełożenie pokrycia dachowego 
• wymiana obróbek blacharskich oraz orynnowania 
• remont wystawek dachowych 
• naprawa spękań ścian zewnętrznych poprzedzona 

„podbiciem” fundamentów 
• docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

detali architektonicznych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 450 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasto Malbork 

 
Nr i nazwa 
działania 

77. Remont budynku użytkowo- mieszkalnego przy ul. Poczty 
Gdańskiej 4 w Malborku (zabudowa mieszkalno- usługowa) 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w strefie 
ochrony konserwatorskiej 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i emisji CO2 

Opis działania • docieplenie elewacji z wbudowaniem elementów 
ozdobnych charakterystycznych dla zabudowy sąsiednej 

• naprawa balkonów 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

180 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Współwłaściciele (osoby fizyczne) oraz Gmina Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

78. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 28- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 
• Wymiana ceramicznego i papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Naprawa logii i balkonów 
• Docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

elementów ozdobnych (gzymsy i pilastry) 
• Remont drewnianych stropów w piwnicy 
• Przebudowa funkcji mieszkalnej na mniejsze jednostski 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

2 230 000  PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasto Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

79. Termoizolacja budynku, malowanie klatek schodowych, 
wymiana drzwi wejściowych  przy ulicy  Reymonta 4-6                          
w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Termoizolacja  
• Odnowienie klatek schodowych 
• Wymiana drzwi wejściowych 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

290 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 4-6 
w Malborku 

 
Nr i nazwa 
działania 

80. Remont dachu, kominów i balkonów, częściowa 
termoizolacja elewacji obiektu oraz całkowite odnowienie klatki 
schodowej przy ul. Reymonta 25 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w 
śródmieściu 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu 
• Remont balkonów 
• Remont kominów 
• Termoizolacja ściany szczytowej 
• Renowacja ścian frontowych elewacji budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

190 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 25 
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

81. Rewitalizacja kamienicy przy ul. Reymonta 27 Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku zlokalizowanego w centrum 
miasta 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki centrum miasta 

Opis działania • odnowa elewacji 
• zmiana pokrycia dachowego 
• remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 

Termin realizacji 2007-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

100 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne, PFRON, 
środki Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Reymonta 27 w 
Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

82. Remont i modernizacja budynków Centrum socjalnego przy 
ul. Rolniczej w Malborku 

Cel działania • Zmniejszenie liczby osób korzystających ze wsparcia 
socjalnego poprzez zwiększenie efektywności pracy 
socjalnej wśród środowisk zagrożonych marginalizacją, 
zmierzające do usamodzielniania się podopiecznych 

• Stworzenie godnych warunków do życia i przebywania dla 
osób zamieszkujących Centrum socjalne 

• Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia 
pracy socjalnej 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • Docieplenie budynków 
• Wykonanie elewacji 
• Wymiana dachu 
• Izolacja piwnic 
• Wymiana instalacji C.O 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Stworzenie nowych miejsc noclegowych 
• Stworzenie nowych miejsc pracy 
• Poszerzenie oferty pomocy socjalnej dla środowisk 

marginalizowanych 
Termin realizacji 2008-2010 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 568 158 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Miasta Malborka, Województwa 
Pomorskiego, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Stowarzyszenie św. Faustyny „Fides” 
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Nr i nazwa 
działania 

83. Renowacja elewacji, remont dachu, kominów, malowanie 
klatki schodowej budynku oraz wymiana drzwi wejściowych                 
w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 

Opis działania • Remont dachu 
• Remont kominów 
• Izolacja ścian piwnic 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Malowanie klatki schodowej 
• Wymiana drzwi wejściowych 
• Renowacja elewacji budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

180 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 
16 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

84. Termoizolacja i renowacja elewacji, remont dachu, kominów, 
malowanie klatki schodowej budynku oraz wymiana drzwi 
wejściowych w budynku  przy ul. Sienkiewicza 43 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Termoizolacja i renowacja elewacji kamienicy 
• Remont dachu 
• Remont kominów 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Malowanie klatek schodowych 
• Wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

210 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasto Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

85. Termoizolacja i renowacja elewacji, remont dacju, kominów, 
malowanie klatki schodowej budynku oraz wymiana drzwi 
wejściowych w budynku  przy ul. Sienkiewicza 44 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Termoizolacja i renowacja elewacji kamienicy 
• Remont dachu 
• Remont kominów 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Malowanie klatek schodowych 
• Wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

230 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasto Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

86. Termoizolacja elewacji, remont budynków , dachu, kominów 
malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych                    
w budynku przy ul. Sienkiewicza 59 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Termoizolacja elewacji kamienicy 
• Remont balkonów 
• Remont dachu 
• Remont kominów 
• Izolacja ścian piwnic 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Malowanie klatki schodowej 
• Wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności centrum miasta 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

270 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sienkiewicza 59 w 
Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

87. Termoizolacja budynku przy ul. Skłodowskiej 1-5 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki i stanu technicznego budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wymiana stolarki okiennej w pięciu klatkach schodowych 
• Malowanie klatek schodowych 
• Wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej budynku  
• Poprawa estetyki budynku 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

340 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 
1-5  w Malborku 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

88. Termoizolacja budynku przy ul. Skłodowskiej 6-10                        
w  Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana pokrycia dachowego 
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wymiana stolarki okiennej 
• Wymiana wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej budynku 
Poprawa estetyki budynku 

• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

540 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 
6-10 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

89. Remont i termoizolacja przychodni lekarskiej przy                          
ul. Słowackiego 2- obiekt użyteczności publicznej- usługi zdrowia 
oraz udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Cel działania • Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej obiektu 
położonego w sąsiedztwie zabytkowego kościoła p.w. 
MBNP  

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont pokrycia dachu 
• Wykonanie izolacji ścian piwnic 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Renowacji drzwi głównych wejściowych 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej oraz 
zwiększenie estetyki obiektu położonego w sąsiedztwie 
zabytkowego kościoła p.w. MBNP 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 
• Poprawa warunków zamieszkiwania  

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 025 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gminy Miasto Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

90. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 36-42- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej obiektu i  
poprawa jego estetyki 

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu 
• Wymiana ceramicznego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Wymiana pozostałej stolarki okiennej 
• Wymiana stolarki drzwiowej 
• Docieplenie elewacji 
• Zagospodarowanie otoczenia budynku na potrzeby 

rekreacji mieszkańców 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej oraz 
zwiększenie estetyki obiektu  

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 
• Poprawa warunków zamieszkiwania  

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 880 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

91. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej wraz z adaptacją na 
cele mieszkalno-administracyjne poddasza DPS w Malborku przy 
ul. Słowackiego 45 

Cel działania • Realizacja zapisów Programu Naprawczego DPS 
• Poprawa jakości świadczonych usług 

Opis działania Modernizacja DPS: 
• Adaptacja poddasza na cele mieszkalno- 

administracyjne, sanitarne, terapeutyczno-
rehabilitacyjne 

• Zmiana pokrycia dachowego i więźby dachowej 
• Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej 
• Modernizacja systemów przeciwpożarowych, 

oddymiania i przyzywowych 
• Modernizacja instalacji telefonicznej i komputerowej 
• Docieplenie i odnowa zniszczonej elewacji budynku 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa jakości świadczonych usług 
• Poprawa bezpieczeństwa pensjonariuszy 
• Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku 
• Zwiększenie ilości miejsc dostępnych dla pensjonariuszy  

Termin realizacji 2008- 2010 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

2 676 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Budżet Powiatu, PFRON, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

DPS ul. Słowackiego 45 Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

92. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 80- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna (mały dom mieszkalny) 

Cel działania • Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej obiektu 
położonego w sąsiedztwie zabytkowego kościoła p.w. 
MBNP  

• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Wymiana papowego pokrycia dachu 
• Przemurowanie kominów 
• Wymiana pozostałej stolarki okiennej 
• Konserwacja stolarki drzwiowej 
• Docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

elementów architektonicznych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej oraz 
zwiększenie estetyki obiektu położonego w sąsiedztwie 
zabytkowego kościoła p.w. MBNP 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 
• Poprawa warunków zamieszkiwania  

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 330 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa  z udziałem Gminy Miasta Malborka 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

93. Remont  budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 82     
w Malborku – zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

Cel działania • Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej obiektu  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• poprawa estetyki budynku 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • renowacja oraz docieplenie elewacji w budynku  
• remont balkonów 
• odnowienie klatek schodowych. 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej oraz 
zwiększenie estetyki obiektu Zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku 

• Zmniejszenie emisji CO2 
• Poprawa warunków zamieszkiwania  

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

265 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem osób fizycznych i Skarbu 
Państwa 
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Nr i nazwa 
działania 

94. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 84-85- zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna z usługą w narożu 

Cel działania • Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej obiektu 
położonego w sąsiedztwie zabytkowego kościoła p.w. 
MBNP oraz poprawa warunków życia mieszkańców 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 
 

Opis działania • Remont dachu 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Docieplenie i nowa elewacja 
• Remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Przywrócenie wartości technicznej i użytkowej obiektu 
położonego w sąsiedztwie zabytkowego kościoła p.w. 
MBNP 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 
• Poprawa warunków zamieszkiwania  

Termin realizacji 2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 141 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza Staromiejskiego 

Cel działania • Podniesienie standardu i estetyki budynku wpisanego do 
Rejestru Zabytków i przedłużenie jego żywotności 

• Dostosowanie przybudówki do stylu średniowiecznego 
ratusza 

• Stworzenie Galerii Staromiejskiej w piwnicach budynku 
• Rozbudowa obiektu i stworzenie Muzeum Regionalnego 

oraz sali widowiskowej 
• Adaptacja wieży jako wieży widokowej 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 
• Iluminacja średniowiecznego ratusza 

Opis działania • Remont dachu i elewacji  
• Poprawa izolacyjności cieplnej  
• Montaż windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych 
• Osuszenie piwnic  
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa izolacyjności cieplnej  
• Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  
• Poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży 
• Poszerzenie oferty turystycznej miasta 
• Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 
• Zabezpieczenie obiektu historycznego, wpisanego w 

Rejestr Zabytków przed niszczeniem  
•  

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

7.500.000 zl 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne, Programy 
Operacyjne Ministerstwa Kultury 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 MDK „Ratusz” 
(55) 272 24 80, mdk_ratusz@wp.pl  

 
 
Nr i nazwa 
działania 

95. Wieża Ciśnień, Wieża przy Dworcu PKP 

Cel działania  
Opis działania Zagospodarowanie na atrakcyjną działalność kulturalną  
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 

 
 

mailto:mdk_ratusz@wp.pl
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Nr i nazwa 
działania 

96. Rewitalizacja budynku przy Starym Mieście 23/1 

Cel działania  
Opis działania  

 
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji 2007-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 

 
Nr i nazwa 
działania 

97. Rewitalizacja murów obronnych przy budynku na ul. Stare 
Miasto 23 

Cel działania  
Opis działania  

 
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 

 
Nr i nazwa 
działania 

98. Rewitalizacja Traktu Jana Pawła II 

Cel działania • Rewitalizacja Starego Miasta poprzez odtworzenie 
historycznej nawierzchni ulicy wchodzącej w skład 
Starego Miasta, docelowo łącząc Zamek z Bramą 
Mariacką 

Opis działania • Badania archeologiczne 
• Opracowanie dokumentacji archeologiczno-

architektonicznej 
• Ułożenie nawierzchni brukowej z kamienia polnego 
• Zgromadzenie znalezisk archeologicznych 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Rozwój turystyki i kultury 
• Poprawa estetyki Starego Miasta 
• Gromadzenie dokumentacji i znalezisk archeologicznych 

dla Muzeum Miasta 
Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

1 700 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Urząd Miasta Malborka, Miejski Dom Kultury 
 



 218 

Nr i nazwa 
działania 

99. Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Toruńskiej 60 

Cel działania • Remont obiektów sportowych oraz boisk i budynków 
socjalnych 

Opis działania • Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Toruńskiej 
(trybuny na 2 tysiące miejsc, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, bieżnia tartanowa 6 – torowa, budynek z 
zapleczem socjalnym(szatnie dla zawodników, 
pomieszczenia klubowe, siłownia)) oraz renowacja 
dwóch boisk trawiastych. 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Propagowanie zdrowego stylu życia 
• Poprawa zdrowotności dzieci i młodzieży  

Termin realizacji 2008-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

8 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

100. Remont instalacji kanalizacyjnej i burzowej w obrębie 
ulicy Westerplatte w Malborku 

Cel działania •  
Opis działania • wymiana instalacji i studni burzowych i kanalizacyjnych  
Oczekiwane 
rezultaty 

• wstrzymanie degradacji budynków przy ul. Westerplatte  
(zalewanie  piwnic) 

• poprawa jakości i życia mieszkańców 
Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

101. Termoizolacja budynku przy ul. Westerplatte 17-19 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji 

CO2 
Opis działania • Remont dachu wraz z izolacją 

• Izolacja ścian piwnic 
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

450 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 17-19 w 
Malborku 

 
Nr i nazwa 
działania 

102. Termoizolacja budynku przy ul. Westerplatte 24 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu wraz z izolacją 
• Izolacja ścian piwnic 
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

180 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 24 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

103. Termoizolacja budynku przy ul. Westerplatte 25-26 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki  budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

220 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 25-26 w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

104. Termoizolacja budynku przy ul. Westerplatte 29-30 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

160 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 29-30 w Malborku 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

105. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Witosa 6 - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku  
• Poprawa estetyki centrum miasta 
• poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Naprawa pęknięć murów 
• Podłączenie całości budynku do c.o. z sieci miejskiej 
• Remont klatki schodowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu i estetyki budynku oraz 
przywrócenie jego wartości technicznej i użytkowej 

• Poprawa estetyki centrum miasta 
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

675 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Witosa 6 z Udziałem 
Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

106. Dalsza modernizacja terenu zielonego okolonego starą 
zabudową przy Pl. Zamenhofa (skwer Esperanto) 

Cel działania • Uatrakcyjnienie Placu Zamenhofa 
• Edukacja dzieci i młodzieży na temat innych kultury 

Opis działania • Nasadzenia drzew symbolizujących różne kraje świata  
• Montaż pamiątkowych kamieni 
• Montaż małej architektury ogrodowej charakterystycznej 

dla innych kręgów kulturowych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych przy Pl. 
Zamenhofa 

• Przygotowanie warunków do prowadzenia edukacji dzieci 
i młodzieży 

Termin realizacji 2007-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Malborskie Koło Esperantystów KASTELO 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

107. Termoizolacja budynku przy ul. Żelaznej 4 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku   
•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Ocieplenie budynku 
• Remont dachu 
• Naprawa ulicy wewnętrznej  
• oświetlenie 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2012 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żelaznej 4              
w Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

108. Termoizolacja budynku przy ul. Żelaznej 5 w Malborku 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku   
•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Remont dachu z papy  
• Wykonanie izolacji pionowej piwnic 
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
• Wymiana obróbek blacharskich 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej  
• Uporządkowanie terenu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

250 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żelaznej 5 w 
Malborku 
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Nr i nazwa 
działania 

109. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 23 zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Rekonstrukcja lub odtworzenie stolarki okiennej i 
zewnętrznej drzwiowej 

• Renowacja ceglanej elewacji 
• Wymiana pokrycia dachowego 
• Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania 
• Naprawa spękań ścian zewnętrznych poprzedzona 

„podbiciem” fundamentów, 
• Docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

detali architektonicznych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku- cennego dobra kultury 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności budynku położonego w 

znajdującym się w rejestrze zabytków zespole 
architektonicznym 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy 
koszt realizacji 

1 625 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wspólnota Mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Malborka 
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Nr i nazwa 
działania 

110. Remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 43 zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 

Cel działania • Poprawa estetyki budynku wpisanego do Rejestru 
Zabytków 

•  poprawa warunków życia mieszkańców 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i emisji CO2 

Opis działania • Rekonstrukcja lub odtworzenie stolarki okiennej i 
zewnętrznej drzwiowej 

• Renowacja ceglanej elewacji (ściana sztychulcowa) 
• Wymiana pokrycia dachowego 
• Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania 
• Naprawa spękań ścian zewnętrznych poprzedzona 

„podbiciem” fundamentów, 
• Docieplenie elewacji z ponownym wyeksponowaniem 

detali architektonicznych 
• Naprawa kominów 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Podniesienie standardu budynku- cennego dobra kultury 
• Wzrost atrakcyjności nieruchomości  
• Poprawa warunków życia mieszkańców 
• Poprawa atrakcyjności budynku położonego w 

znajdującym się w rejestrze zabytków zespole 
architektonicznym 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

1 525 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 
 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

111. Malbork- Kałdowo Główna 1- Sklep z glazurą- terakotą              
przy sklepie Biedronka 

Cel działania • Stworzenie nowej powierzchni handlowo- usługowej 
Opis działania • Wyburzenie starego budynku 

• Budowa nowego obiektu 
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji 2007-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

200 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki prywatne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Osoby fizyczne 
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Nr i nazwa 
działania 

112. Malbork Kałdowo ul. Tczewska 3 Budowa budynku 
wolnostojącego przy parkingu i sklepach GS z przeznaczeniem 
do celów handlowo-usługowych 

Cel działania • Stworzenie nowej powierzchni handlowo- usługowej 
Opis działania • Wyburzenie starego budynku 

• Budowa nowego obiektu 
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji 2007-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

200 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki prywatne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Osoby fizyczne 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

113. Zagospodarowanie Placu Targowego (Mickiewicza-
Grunwaldzka-Targowa) 

Cel działania • Uporządkowanie Placu Targowego 
• poprawa estetyki centrum miasta 

Opis działania • prace porządkowe 
• koszenie chwastów i traw 
• wyznaczenie parkingów 
• ułożenie krawężników 
• wyznaczenie ciągów pieszych i stanowisk dla handlu 
• uporządkowanie stoisk 

Oczekiwane 
rezultaty 

• rozwój handlu i usług 
• poprawa estetyki w centrum miasta 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 
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Nr i nazwa 
działania 

114. Modernizacja budynków w celu dostarczania ciepła 
sieciowego a cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej- likwidacja rozproszonych źródeł ciepła                               
w mieszkaniach w rejonie ul. Orzeszkowej, Kościuszki, 17-
Marca, Grunwaldzkiej) 

Cel działania • Oszczędności ciepła 
• Zmniejszenie kosztów ogrzewania 
• Zmniejszenie emisji CO2 

Opis działania • Budowa węzłów ciepłowniczych w budynkach 
• Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków 
• budowa wewnętrznych instalacji grzewczych w lokalach 

mieszkalnych wg nowych standardów 
Oczekiwane 
rezultaty 

• zmniejszenie kosztów ogrzewania 
• zmniejszenie emisji CO2 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

liczba mieszkań  x 5000 zł 

Źródła 
finansowania 

Miasto Malbork, wspólnoty mieszkaniowej, ECO Opole S.A. 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Miasto Malbork, wspólnoty mieszkaniowej, ECO Opole S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

115. Dywany kwiatowe na terenie Starego Miasta 

Cel działania  
Opis działania  
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 
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Nr i nazwa 
działania 

116. Rewitalizacja Rzeki Nogat 

Cel działania  
Opis działania • Oczyszczenie nabrzeża rzeki i usunięcie nieczystości 

• Budowa przystani żeglarsko-kajakowej dla jednostek 
korzystających ze szlaków wodnych 

Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 117. Rewitalizacja Kanału Juranda 
Cel działania • Przywrócenie kanałowi jego pierwotnych funkcji i 
Opis działania • Oczyszczenie Kanału Juranda od  strony południowej do 

wlotu do rzeki Nogat 
• Usunięcie nieczystości i zagospodarowanie brzegów 

Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 
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Nr i nazwa 
działania 

118. Skarpa Kanału Juranda 

Cel działania  
Opis działania Wykorzystanie obecnego układu terenu jako widowni przez 

wykonanie umocnień w formie schodkowej w ciagu ul. 
Parkowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

119. Ochrona obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego 
w Malborku oraz ich adaptacja na cele kulturalne (Mury Obronne 
Starego Miasta, Szpital Jerozolimski w Malborku 

Cel działania • Utworzenie szlaku turystycznego i miejsca spotkań 
kulturalnych pod nazwą „Mówią Wieki- Szlak 
Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Malborku 
poprzez rekonstrukcję Szpitala Jerozolimskiego i Murów 
Obronnych 

Opis działania • Rekonstrukcja Szpitala Jerozolimskiego i adaptacja na 
muzeum szpitalnictwa i centrum międzynarodowych 
spotkań 

• Rekonstrukcja Murów Obronnych Starego Miasta 
Oczekiwane 
rezultaty 

 
• Rozbudowa oferty turystycznej miasta 
• Zwiększenie ilości turystów krajowych i zagranicznych 

odwiedzających Malbork 
• Powstanie nowych miejsc pracy 
• Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

Termin realizacji 2008-2010 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

14 500 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

120. Rewitalizacja dawnego cmentarza na Park Miejski                      
w kompleksie zespołu kulturalno–rekreacyjnego Szpitala 
Jerozolimskiego w Malborku 

Cel działania • Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców oraz turystów 

Opis działania • I etap- przygotowanie niezbędnej dokumentacji 
(koncepcja funkcjonalno- przestrzenna, projekt 
zagospodarowania terenu, projekt małej architektury, 
projekt dróg, ścieżek i parkingów, projekt zieleni, projekty 
branżowe) 

• II etap- prace przygotowawcze (badania architektoniczne, 
historyczne, inwentaryzacja dendrologiczna, wykonanie 
mapy do celów projektowych) 

• III etap- rekultywacja starych zdewastowanych terenów 
parkowych, zaprojektowanie i wykonanie alejek, 
nasadzeń, tzw. małej architektury oraz pomnika 
upamiętniającego osoby pochowane na byłym cmentarzu 

• IV etap- przeniesienie Parku Świata (Skwer Esperanto) z 
Placu Zamenhofa 

• V etap- stworzenie w parku szlaku miniatur zamkowych 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Rozwój usług turystycznych 
• Zwiększenie ilości turystów krajowych i zagranicznych 

odwiedzających Malbork 
• Miejsce wypoczynku atrakcyjne dla mieszkańców i 

turystów 
Termin realizacji 2009-? 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

3 650 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Ministerstwo Kultury 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork, Stowarzyszenie Szpitala 
Jerozolimskiego w Malborku 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

121. Likwidacja cmentarza przy ul. Jagiellońskiej 74 oraz 
urządzenie parku dla pensjonariuszy DPS 

Cel działania •  
Opis działania •  
Oczekiwane 
rezultaty 

•  

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 
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Nr i nazwa 
działania 

122. Wykonanie murów oporowych na terenie Wałów von 
Plauena 

Cel działania • Zwiększenie atrakcyjności terenów wokół Zamku 
Opis działania  
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Muzeum Zamkowe 

 
 
Nr i nazwa 
działania 

123. Budowa muszli koncertowej z amfiteatralną widownią przy 
zwieńczeniu ul. Parkowej 

Cel działania  
Opis działania  
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 
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Nr i nazwa 
działania 

124. Zabudowa skarpy widokowej od strony wschodniej Zamku 

Cel działania • Poszerzenie oferty turystycznej poprzez 
zagospodarowanie skarpy widokowej od wschodniej 
strony Zamku 

Opis działania • Zabudowanie skarpy wschodniej polegającej na 
zabudowaniu jej konstrukcją spełniającą rolę widowni dla 
gromadzącej się tam publiczności 

• Regulacja brzegu Kanału Juranda 
• Umocnienie skarpy 
• Modernizacja bulwaru wschodniego w ciągu ul. Portowej 

(nowe chodniki, naprawa nawierzchni ulicy 
• Korekta istniejącej zieleni 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Rozwój oferty turystycznej 
• Zwiększenie dynamiki ruchu turystycznego 
• Stworzenie miejsca dla reprezentacyjnej imprezy miejskiej 

„Oblężenie Malborka” oraz innych imprez cyklicznych 
• Powstanie nowego odcinka zagospodarowanego szlaku 

turystycznego wydłużającego trasę zwiedzania 
Termin realizacji 2007-2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

3 000 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

 Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

125. Rewitalizacja średniowiecznego budynku Szkoły Łacińskiej 
w Malborku 

Cel działania • Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa 
kulturowego Miasta Malborka 

Opis działania • Adaptacja Szkoły Łacińskiej i udostępnienie jej na cele 
kulturalno-oświatowe dla Młodzieżowego Domu Kultury 
wraz z funkcjami wystawienniczymi 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Wzbogacenie oferty turystycznej miasta 
• Atrakcyjna propozycja zagospodarowania czasu wolnego 

młodzieży 
Termin realizacji 2009-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

3 660 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

126. Odbudowa i zagospodarowanie Szkoły Łacińskiej 

Cel działania  
Opis działania Przeznaczenie na muzeum Miasta Malborka 
Oczekiwane 
rezultaty 

 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

127. Rekompozycja terenów parkowych tzw. Parku Północnego 
w Malborku 

Cel działania • Przywrócenie funkcji pierwotnej (zielonych płuc Malborka) 
Parkowi Północnemu 

Opis działania • Uporządkowanie terenu parku 
• Wydzielenie stref o dominacji funkcji ekologicznej (kanały, 

drzewostany) 
• Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (kompleks 

basenowy, sztuczne lodowisko, tory dla wrotkarzy 
deskorolek i rowerów górskich, place zabaw dla dzieci, 
ścieżki dydaktyczne, polany dla motolotni, lądowisko dla 
balonów, przystań wodna, plaża, kąpielisko, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego 

Oczekiwane 
rezultaty 

 
• Rozbudowa oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta 
• Zwiększenie ilości turystów krajowych i zagranicznych 

odwiedzających Malbork 
• Ochrona obiektów cennych ekologicznie 

Termin realizacji 2008-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

80 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

128. Regulacja Rzeki Nogat 

Cel działania • Oczyszczenie rzeki i zagospodarowanie jej nabrzeża 
Opis działania Regulacja rzeki na odcinku od byłego kąpieliska wojskowego 

po Park Północny: 
• Regulacja obu brzegów 
• Likwidacja części szuwarów 
• Wykonanie drogi rowerowej i promenady spacerowej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie rzeki Nogat 

Termin realizacji 2008-2012 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Gminy Miasta Malborka, Fundusze 
Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, 
Gmina Miasta Malborka 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

129. Poprawa warunków komunikacyjnych u estetyzacja 
budynków przy ul. Głównej i Tczewskiej w Malborku-Kałdowie 

Cel działania • Stworzenie nowej powierzchni handlowo- usługowej 
Opis działania • Ułożenie nowej warstwy asfaltu 

• Wymiana oświetlenia ulicznego 
• Ułożenie nowych chodników 
• Przeprowadzenie prac remontowych elewacji budynków 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa estetyki i bezpieczeństwa dzielnicy 

Termin realizacji 2008-2009 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki Własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka, osoby fizyczne 
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Nr i nazwa 
działania 

130. Rewitalizacja przystanku kolejowego w Kałdowie 

Cel działania • Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przystanku 
Opis działania • Wykonanie dojścia do przystanku kolejowego 

• Ułożenie chodnika 
• Oświetlenie terenu 
• Likwidacja dzikiej zieleni 
• Zainstalowanie monitoringu 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Zwiększenie ilości pasażerów korzystających z 
bezpiecznego przystanku kolejowego 

Termin realizacji 2008 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki Własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o 

 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

131. Budowa nowego budynku na potrzeby Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Cel działania • Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej dla osób 
niepełnosprawnych 

• Zwiększenie powierzchni biurowej dla potrzeb MOPS 
Opis działania • Modernizacja istniejącego budynku wraz z dobudową 

nowej części powierzchni użytkowej na potrzeby MOPS 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Sprawowanie efektywnej opieki społecznej 
• Objęcie opieką społeczną wszystkich grup potrzebujących 
 

Termin realizacji 2009-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne pochodzące z budżetu Miasta, Fundusze 
Strukturalne, PFRON 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

MOPS Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

132. Środowiskowy Dom Samopomocy 

Cel działania • Reintegracja środowisk osób niepełnosprawnych 
Opis działania • Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 

młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Prowadzone w 
tym domu zajęcia przyczyniałby się do zaktywizowania 
osób niepełnosprawnych zarówno poprzez wyrabianie 
zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej 
jak również do wyrabiania umiejętności samodzielnego 
wypełniania ról społecznych. 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Stworzenie oferty spędzania czasu dla osób 
niepełnosprawnych 

• Sprawny system pomocy społecznej obejmujący 
wszystkie potrzebujące grupy 

 
Termin realizacji 2009-2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

MOPS Malbork 
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Nr i nazwa 
działania 

133. Młyn górny z XV wieku na Kanale Juranda (dawnej 
Młynówki) w Malborku 

Cel działania • Rekonstrukcja unikalnego obiektu infrastruktury Zamku 
Krzyżackiego znajdującego się w rejestrze 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Opis działania • inwentaryzacja architektoniczno – historyczna, 
• badania historyczne, 
• badania hydrologiczne - wartości przepływów kanału 

Juranda, 
• badania geotechniczne, 
• zagospodarowanie terenu, 
• projekt architektoniczny przebudowy budynku młyna,  
• projekt hydrotechniczny małej elektrowni wodnej, 
• projekt konstrukcyjny, 
• projekt przyłączy i instalacji wewnętrznych 

elektroenergetycznych, 
• projekt przyłączy i instalacji wewnętrznych wodnych i 

sanitarnych, 
• projekt instalacji c.o. 
• projekt instalacji wentylacyjnych, 
• projekt odprowadzenia wód deszczowych z placów i 

dachów, 
• projekt drogowy, 
• opracowanie przedmiarów i kosztorysów 

• roboty konserwatorsko- budowlane 
Oczekiwane 
rezultaty 

• rekonstrukcja i uchronienie przed całkowitą degradacją 
budynku stanowiącego unikalny zabytek średniowiecznej 
architektury technicznej  

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta 
Termin realizacji 2009- 2011 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

2 100 000 PLN  
( 100 000 PLN- koszt wykonania dokumentacji, 2 000 000 PLN – 
roboty budowlane) 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Osoba fizyczna 
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Nr i nazwa 
działania 

134. System Informacji Miejskiej SIM 

Cel działania • Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o mieście 

Opis działania • Stworzenie sieci tablic adresowych, tablic kierunkowych, 
piktogramów kierujących do istotnych miejsc, 
podświetlanych paneli, citylightów do ekspozycji będących 
systemem nawigacyjnym dla odwiedzających Malbork 

Oczekiwane 
rezultaty 

 
• Malbork miastem przyjaznym turystom 

Termin realizacji 2008-2012 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

830 000 PLN 

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miejska Malbork 

 
 
 
 
Nr i nazwa 
działania 

135. Remont chodnika przy ul. Broniewskiego w Malborku 
(Wielbark) 

Cel działania • Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do 
Szkoły Podstawowej nr 3 

• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców uczęszczających 
do Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego 

• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
Opis działania • Przełożenie nawierzchni chodnika na odcinku ok. 500 mb 
Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z 
drogi do szkoły, kościoła, przystanków autobusowych 

Termin realizacji  
Szacunkowy koszt 
realizacji 

 

Źródła 
finansowania 

 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 
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Nr i nazwa 
działania 

136. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych i 
stworzenie terenów inwestycyjnych 

Cel działania • Rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Malborku 

Opis działania • Uzbrojenie terenów (ok.20 ha) 
• Przywrócenie funkcji przemysłowych zdegradowanym terenom 

po zakładach MAKOP 
• Budowa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej 

Oczekiwane 
rezultaty 

• Spójny rozwój społeczno-ekonomiczny obszaru 

Termin realizacji 2008-2012 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

  

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Gmina Miasta Malborka 

 
Nr i nazwa 
działania 

137. Remonty budynków mieszkalnych- zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna (nieruchomości wg załącznika) 

Cel działania • Uporządkowanie i poprawa stanu technicznego zasobu 
komunalnego 

Opis działania • Remonty w poszczególnych budynkach wg specyfikacji  
Oczekiwane 
rezultaty 

• Poprawa jakości życia mieszkańców 
• Poprawa stanu technicznego budynków 
• Zmniejszenie energochłonności budynków 

Termin realizacji 2008-2013 
Szacunkowy koszt 
realizacji 

  

Źródła 
finansowania 

Środki własne Beneficjenta, Fundusze Strukturalne 

Wnioskodawca/ 
Beneficjent 

Zarządcy Nieruchomości oraz Gmina Miejska Malbork 
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10. Kryteria wyboru kolejności realizacji zadań 
 
 
Kryteria służą do oceny poszczególnych zadań- projektów, które zostały zgłoszone do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka. 

 
 
Wyznaczenie wag 
 

Do zaproponowanych kryteriów oceny kart projektów zostały przyporządkowane wagi. Każde 

kryterium ma określoną wagę, przy czym 1=waga najniższa, 3=waga najwyższa. Suma wag 

jest równa 24. 

    

 
Ocena zadań- projektów 
 
Każde zadanie zostanie ocenione w ramach przyjętych kryteriów. 

Ocena zostanie dokonana w skali pięciostopniowej, przy czym: 

 

0- ocena bardzo niska 

1- ocena niska 

2- ocena średnia 

3- ocena wysoka 

4- ocena bardzo wysoka 

 

Ostateczny wynik w ramach danego kryterium będzie iloczynem przyporządkowanej do 

kryterium wagi oraz dokonanej oceny. Suma wyników wszystkich kryteriów stanowić będzie 

ocenę rankingową zadania i będzie wyrażona punktowo.  

Pozycja rankingowa zadania P  obliczana będzie więc według wzoru: 

 
 

∑
=

⋅=
N

i
ii pwP

1
 

 
 
 
Gdzie N  jest liczbą kryteriów, iw  stanowi wagę i -tego kryterium, a ip  reprezentuje ocenę. 
Maksymalna ilość punktów może wynosić zatem 96.   
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Tab. Zestawienie kryteriów oceny zadań- projektów poprzez przyporządkowanie im wag 
 

Nr Kryterium Waga 
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju 

Malborka 
1-3 

2. Powiązanie z innymi projektami 1-3 
3. Szczególne wartości architektoniczne 

czy kulturowe przedmiotu projektu 
 

4. Wpływ zadania na zwiększenie 
atrakcyjności miasta (turystycznej, 
gospodarczej) 

1-3 

5. Wpływ na zmniejszenie bezrobocia 1-3 
6. Wpływ na ochronę środowiska 1-3 
7. Wpływ na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa na obszarze. 
1-3 

8. Zaawansowanie prac przygotowawczych 1-3 
 
 
 
Lista rankingowa zadań- projektów zostanie sporządzona na podstawie punktów 
nadanych przez Zleceniodawcę. 
 
 
 
11. Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia założonych celów 
 

W celu umożliwienia weryfikacji stopnia realizacji celów Programu konieczne jest ich 

skwantyfikowanie, czyli liczbowe określenie wskaźników produktu i rezultatu. Opracowanie 

listy wskaźników ma na celu dokładną weryfikację stopnia realizacji celów programu 

rewitalizacji w odniesieniu do poszczególnych projektów. 

 

Tab. Lista przykładowych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Malborka 

L.P DEFINICJA WSKAŹNIKA 

Wskaźniki produktu 

1. Powierzchnia wyremontowanych i przebudowanych budynków (m²) 

2. Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji (m²) 

3. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów zieleni miejskiej (m²) 

4. Powierzchnia terenów stworzonych z przeznaczeniem na rekreację (m²) 

5. Liczba obiektów wyremontowanych i przebudowanych na cele społeczne (m²) 

 

6. 

Liczba projektów mających na celu walkę z przestępczością i poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców (szt.) 

 

7. 

Liczba budynków znajdujących się w rejestrze Urzędu Ochrony Zabytków poddanych 

rewitalizacji (szt.) 

 Powierzchnia budynków znajdujących się w rejestrze Urzędu Ochrony Zabytków 



 242 

8. poddanych rewitalizacji (m²) 

 

9. 

Powierzchnia budynków zmodernizowanych z przeznaczeniem na cele kulturalne (m²) 

 

10. 

Powierzchnia budynków zmodernizowanych z przeznaczeniem na cele edukacyjne 

(m²) 

 

11. 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych (m²) 

12. Długość i powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury technicznej (m i m²) 

13. Liczba projektów wsparcia społecznego (szt.) 

12. Liczba osób uczestniczących w programach społecznych (osoby) 

Wskaźniki rezultatu 

1. Liczba osób zamieszkujących w zrewitalizowanych budynkach (os.) 

2. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów zieleni miejskiej (os.) 

3. Liczba osób korzystających z nowo powstałych terenów rekreacyjnych (os.)  

4. Wskaźniki dotyczące popełniania i wykrywania przestępstw (%) 

 

5. 

Liczba budynków objętych Ochroną Konserwatorską zabezpieczonych przed 

degradacją (szt.) 

6. Powstała powierzchnia usługowa na zrewitalizowanym terenie 

7. Liczba nowych punktów usługowych powstałych na zrewitalizowanym obszarze (szt.) 

8. Poziom zadowolenia użytkowników projektu (%) 

9. Liczba osób korzystających z lokalnej bazy kulturalnej (os.) 

10. Liczba osób korzystających z bazy edukacyjnej (os.) 

11. Liczba osób objętych wsparciem społecznym (os.) 

 

12. 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych powstałych na zrewitalizowanych terenach 

(szt.) 

Wskaźniki oddziaływania 

1. Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych (%) 

2. Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych (os.) 

3. Liczba miejsc pracy na obszarze zrewitalizowanym (os.) 

4. Liczba punktów usługowych na obszarze zrewitalizowanym (szt.) 

5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (%) 

6. Wzrost partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji (%) 

 

7. 

Liczba osób- uczestników projektów społecznych, które znalazły zatrudnienie (os.) 

8. Liczba miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach (szt.) 

9. Wzrost liczby turystów odwiedzających miasto (os.) 
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Powyższa lista może zostać uzupełniona dodatkowymi wskaźnikami wymaganymi np. przez 

programy rozwoju regionalnego finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny. 

 12. Oddziaływanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Wpływ na środowisko 

 

Oddziaływanie zadań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Malborka 

będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Planowane projekty 

zostaną przeanalizowane pod kątem oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasad 

przeprowadzania konsultacji społecznych. W ramach Programu przewidziano rewitalizację 

terenów zielonych, w tym Parku Północnego, nazywanego płucami miasta. Pracami zostaną 

objęte również kanały miejskie oraz rzeka Nogat. Zmodernizowana zostanie Stacja 

Uzdatniania Wody poprawiająca jakość dostarczanej wody dla mieszkańców miasta. 

 

Wpływ na politykę równych szans 
 

Przy realizacji zakładanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji zadań uwzględniana będzie 

zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Priorytetowo traktowane będą zadania 

koncentrujące się na zwalczaniu patologii społecznych oraz walka z wykluczeniem 

społecznym. 

Preferowane będą zadania mające na celu rozwój sektora MSP, projekty obejmujące 

wsparciem samotne matki z dziećmi oraz osoby pozostające bez pracy. 

W realizowanych zadaniach uwzględniane będą również kwestie pomocy osobom 

niepełnosprawnym, również z racji wieku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację 

infrastruktury służącej tym osobom. 

 

Wpływ na politykę zatrudnienia 

 

Jednym z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i zjawisku bezrobocia. Prowadzone działania mają zachęcać do tworzenia 

nowych firm, wspierać rozwój istniejących poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej 

rewitalizowanego obszaru.  

Projekty społeczne, realizowane na obszarach kryzysowych pozwolą prowadzić aktywną 

walkę z wykluczeniem społecznym grup, które w wyniku niedostosowania do wymogów 

obecnego rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego. Podjęte działania będą 

miały na celu ponowny powrót na rynek pracy jak największej ilości osób. 

 

Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego 
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Podjęcie inicjatywy rewitalizacyjnej wiązało się z uruchomieniem internetowej witryny 

internetowej na portalu miejskim. Zakłada się dalsze funkcjonowanie strony i uaktualnianie 

jej informacjami dla potencjalnych beneficjentów prowadzonych działań. 

 

13. System wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Istotnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów dokumentów 

strategicznych jest system wdrażania. Program Rewitalizacji Miasta Malborka realizowany 

będzie w latach 2007-2013. Nadzór nad realizacją projektów, dla których instytucją 

wdrażającą będzie Urząd Miasta Malborka, należeć będzie do Burmistrza Miasta. Nadzór 

finansowy sprawować będzie Skarbnik Miasta. 

 

Po przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Radę Miasta Malborka powołany 

zostanie Koordynator ds. Rewitalizacji. Do jego zadań należeć będzie koordynacja 

wdrażanych działań oraz monitorowanie osiągnięcia zakładanych wskaźników. 

Dodatkowo pracę koordynatora wspierać będzie Zespół ds. Rewitalizacji powołany 

zarządzeniem Burmistrza Miasta jeszcze przed podjęciem prac nad Programem. Zespół 

tworzą podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Jego 

zadaniem będzie wdrażanie projektów, raportowanie do Koordynatora o stanie realizacji i 

występujących problemach. Członkowie Zespołu służyć będą również głosem doradczym 

Koordynatorowi i Władzom Miasta.  

Zespół monitorujący winien składać cykliczne sprawozdania z realizacji Programu i 

przedkładać wnioski dot. jego aktualności propozycji ewentualnych zmian. Zespół 

monitorujący winien wypracować czytelny i system wskaźników umożliwiających obiektywną, 

wieloletnią i porównawczą ocenę realizacji Programu. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie  

systematycznej, okresowej analizie ocenie oraz aktualizowany w związku ze zmieniającymi 

się uwarunkowaniami zewnętrznymi. Analiza, ocena i aktualizacja Programu odbywać się 

będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami. Do monitorowania, 

oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system współpracy pomiędzy 

podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. 

 

14. Kanały komunikacji 
 
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji partnerów 

społecznych w procesie rewitalizacji. Jej udziału zarówno na etapie programowania, jak i 

podejmowania decyzji oraz wdrażania. 
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Efektywna komunikacja społeczna ma spełniać następujące zadania: 

Ø Zapewnić dostęp do informacji na temat celów i problemów związanych z 

rewitalizacją,  

Ø Zachęcić do wyrażania własnych poglądów i wymiany opinii,, 

Ø Zachęcić do zgłaszania własnych inicjatyw, 

Ø Nawiązać porozumienie między partnerami społecznymi a Władzami Miasta 

niezbędne dla skutecznej realizacji projektów. 

 

Podstawą opisywanej powyżej partycypacji jest informacja wymieniana pomiędzy Władzami 

Miasta, Koordynatorem i Zespołem ds. Rewitalizacji. Informowanie jako proces komunikacji 

społecznej ma przedstawić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, mimo 

tymczasowych zakłóceń w codziennym życiu (remonty, objazdy, itp.) oraz konieczności 

poniesienia nakładów finansowych. 

 

W systemie komunikacji społecznej istotną rolę pełnią: 

Ø Osoby inicjujące system komunikowania się, 

Ø Odbiorcy informacji, 

Ø Informacje (informacje o celach i założeniach rewitalizacji, wiadomości informujące 

partnerów o przebiegu prac nad Programem, wnioski z monitorowania, oceny i 

aktualizacji, konsultacje społeczne). 

 

Zasada konsultacji ze społecznością lokalną poszczególnych zadań na etapie 

programowania, projektowania i realizacji winna być zasadą wymaganą i bezwzględnie 

stosowaną. 

 

Działania związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji propagowane będą poprzez: 

Ø Prowadzenie strony internetowej 

Ø Media lokalne 

Ø Spotkania z mieszkańcami. 
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