
Szanowni Mieszkańcy,
drodzy Turyści odwiedzający Gniew,
nasze miasto przechodzi gruntowną rewitalizację, w ramach realizowanego projektu 
„Gniew – miasto z charakterem”, na który otrzymaliśmy dotację w wysokości ponad 
4 milionów złotych. W trakcie tej wielkiej przemiany przebudujemy ulice, wprowadzimy 
nowe elementy małej architektury, zagospodarujemy zieleń miejską, zachowując 
przy tym historyczną duszę Gniewu. Naszym celem jest stworzenie estetycznej, 
wygodnej i bezpiecznej dla Państwa przestrzeni, której przywrócimy charakter 
z przełomu XIX i XX wieku. Ta część inwestycji zakończy się jeszcze w 2018 roku.
Udało nam się zdobyć także ponad 4 miliony złotych na drugi projekt rewitalizacyjny, 
w ramach którego zmodernizowane zostaną kolejne przestrzenie Starego Miasta 
i Podzamcza w Gniewie. Planowane są remonty kamienic, zagospodarowanie 
skwerku przy ul. Wiślanej oraz remonty nawierzchni następnych ulic. Ten etap prac 
potrwać ma do 2021 roku.
Wierzymy, że już niedługo Gniew stanie się jeszcze piękniejszym i lepszym miejscem 
do życia i spędzania wolnego czasu.

Zapraszamy do rewitalizowanego Gniewu!

Gniew
rewitalizacja

Urząd Miasta i Gminy Gniew
plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
tel. 58 530 79 19
e-mail: sekretariat@gniew.pl
www.gniew.pl
www.facebook.com/Rewitalizacja-Gniewu

Referat Inwestycji i Infrastruktury
tel. 58 530 79 18
rin@gniew.pl

Ulotka wydana przez Urząd Miasta i Gminy Gniew
Projekt i skład: StudioA



Zakres rewitalizacji
przebudowa nawierzchni ulic i placów na nowe, estetyczne i wygodne dla pieszych, •	
ale utrzymane w duchu historycznym miasta
montaż nowych elementów małej architektury, utrzymanych w stylizowanej •	
konwencji, podnoszących atrakcyjność zabytkowej przestrzeni miejskiej
zmiana organizacji ruchu Starego Miasta i wyznaczenie miejsc postojowych •	
uporządkowanie zieleni miejskiej•	

Rewitalizowany obszar
rynek Starego Miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Sobieskiego, ul. Brzozowskiego,  
ul. Wąska, fosa zamkowa, ul. Kościelna, ul. Bankowa, ul. Zamkowa, ul. Wodna,  
ul. Wschodnia, ul. Pod Basztą, alejka, ul. Sambora, ul. Dolny Podmur,  
ul. Kursikowskiego, ul. Spichrzowa, ul. Gostomskiego

Przebudowa ulic
wykonanie nowych nawierzchni ulic i chodników•	
wzmocnienie skarpy w fosie zamkowej•	
modernizacja alejki przy murze obronnym (stworzenie dwóch nowych placów •	
rekreacyjnych z ławkami wypoczynkowymi z widokiem na zabytkowe,  
podświetlone mury obronne, nowe nasadzenia krzewów)
montaż nowego oświetlenia•	
montaż nowych elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni•	

Remonty kamienic
adaptacja kamienic 16/17 i 45 na placu Grunwaldzkim na Centrum Wsparcia Rodzin•	
zagospodarowanie podwórka kamienicy 16/17 na placu Grunwaldzkim•	
modernizacja budynków mieszkalnych Wiślana 10, Wodna 8 i budynku komunalnego  •	
na placu Grunwaldzkim 39

Rynek
przebudowa placu Grunwaldzkiego wraz z wymianą nawierzchni•	
likwidacja pomnika na skwerku przy urzędzie i stworzenie fontanny•	
wyeksponowanie murów nieistniejącego kościoła ewangelickiego•	
otwarcie dziedzińca urzędu od zachodniej i wschodniej strony rynku•	
utworzenie publicznej toalety•	
odrestaurowanie i zasilenie w wodę zabytkowej pompy oraz odtworzenie dawnej  •	
pompy, stylizowanej na wzór obecnej, zlokalizowanej przed wejściem do urzędu
przebudowa istniejącego zejścia z placu Grunwaldzkiego na ul. Kościelną  •	
w formie zanikających schodów
ciąg nowych drzew w zachodniej pierzei rynku•	

Zagospodarowanie skwerku przy ul. Wiślanej
wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz bezpiecznego zejścia pomiędzy  •	
ul. Wąską a ul. Wiślaną
budowa tarasu widokowego•	
nasadzenia roślin•	
montaż małej architektury•	
instalacja oświetlenia•	

Nowa organizacja ruchu
zachodnia i północna pierzeja placu Grunwaldzkiego będą całkowicie wyłączone z ruchu •	
(możliwy będzie ruch przelotowy ograniczony dla służb komunalnych, medycznych  
oraz pożarowych)
wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy w południowej i wschodniej części rynku•	
powstanie łącznie 27 miejsc parkingowych w południowej i wschodniej części rynku, •	
wydzielonych specjalnymi pinezkami drogowymi
na przyległych ulicach rynku wprowadzone zostaną ciągi pieszo-jezdne•	
na ul. Piłsudskiego ruch odbywać się będzie jak dotychczas, dwukierunkowo od •	
skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z ul. Jakusz-Gostomskiego, pozostała  
część ulicy prowadząca do rynku zostanie w całości wyłączona z ruchu samochodowego,  
poza m.in. służbami komunalnymi, medycznymi, przeciwpożarowymi i zaopatrzeniem
na ul. Sobieskiego i Zamkowej obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy•	
na ul. Wodnej, Wschodniej, Bankowej i Brzozowskiego (w kierunku ul. Piłsudskiego)  •	
odbywać się będzie ruch jednokierunkowy
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