OFERTA INWESTYCYJNA
MIASTA I GMINY GNIEW

Tereny pod zabudowę mieszkaniową

Zainwestuj w Gniewie!
Gniew to jedno z najpiękniejszych miast województwa pomorskiego. Historia
i przyroda zarówno samego miasta, jak i pozostałych obszarów należących do gminy,
zadecydowały o ich charakterze i wyznaczyły kierunek rozwoju tego terenu w taki sposób, by
nadmiernie nie ingerować w ich naturalne piękno. Teraźniejszość postawiła jednak władze
samorządowe przed nowym wyzwaniem – nie zapominając o tradycji, stworzyć warunki dla
rozwoju gospodarki.
Ważnym atutem miasta i gminy jest ich dogodne położenie przy drodze krajowej nr 1,
łączącej porty nadbałtyckie z południem Europy, w niedalekiej odległości od Trójmiasta, a co
za tym idzie również lotniska Rębiechowo i portu morskiego.
Zaletą dla miasta i gminy jest także ich bezpośrednie połączenie, poprzez nowo
wybudowany most przez rzekę Wisłę, z miastem Kwidzyn, będącym ogromnym rynkiem zbytu,
ale także strefą wzmożonej aktywności gospodarczej, gdzie funkcjonuje wiele ważnych dla
całego Pomorza podmiotów.
Ogromnym walorem Gminy Gniew jest jej atrakcyjność turystyczna. Jest to jedno z
tych magicznych miejsc na Pomorzu, gdzie historia przeplata się z urzekającą przyrodą. Na
turystę czekają tu wiekowe zabytki oraz nienaznaczona złośliwą ingerencją ludzi natura.
Ośrodkiem krzewienia tradycji rycerskich, którego sława obiega całą Europę jest Zamek
w Gniewie. Odbywające się przede wszystkim w okresie wakacyjnym imprezy, m.in.
Międzynarodowy Turniej Rycerski oraz „Vivat Vasa – Bitwa Pod Gniewem”,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel”, to wydarzenia, które
przyciągają ogromną rzeszę turystów i należą do najważniejszych imprez rycerskich w Polsce.
Zamek to również nowoczesne centrum hotelowo- konferencyjne, w którym na
odwiedzających czekają stylowe, a jednocześnie komfortowe wnętrza wyposażone w sprzęt
multimedialny. Wokoło Gniewu znajdują się rozległe kompleksy leśne, jeziora z dobrze
zagospodarowanymi kąpieliskami, szlaki piesze i rowerowe idealnie nadające się do
uprawiania ekoturystyki.
Szczególną troską samorządu jest zagospodarowanie terenu i wzrost zatrudnienia jego
mieszkańców. Obecnie w obszarze Gminy funkcjonuje około 700 podmiotów gospodarczych.
Istnieją tu znaczące przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Najważniejsze branże
produkcyjne to chemiczna, budowlana, elektroniczna i okrętowa. Działają tu też chętne do
współpracy z podmiotami gospodarczymi organizacje. Władze Gminy są przychylnie
nastawione do wszelkich projektów inwestycyjnych, zmierzających do zagospodarowania
terenu. Zachętą dla przedsiębiorców jest system zwolnień i ulg podatkowych.
Wszystkim przedsiębiorcom, którzy zainteresują się inwestowaniem na obszarze
Gminy Gniew, obiecuję, że dokonam wszelkich starań, aby Wasza inwestycja przyniosła
spodziewane korzyści ekonomiczne, a szukającym miejsca na niepowtarzalny wypoczynek
gwarantuję, że właśnie Nasza Gmina spełni Wasze oczekiwania.
Zapraszam do nadwiślańskiego grodu!
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Maciej Czarnecki

ULICA FRYDERYKA KAPINOSA

ULICA KOPCZYŃSKIEGO KOMPLEKS I

ULICA KOPCZYŃSKIEGO KOMPLEKS II

ULICA SIDOROWICZ

ULICA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

Zapraszamy do inwestowania w Gminie Gniew!
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DO KAŻDEGO INWESTORA PODCHODZIMY W SPOSÓB INDYWIDUALNY!

www.gniew.pl

