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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 



 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
  



 

OFERTA „POM“ 
 
1.0 Położenie / Location 

1.1 Nazwa miejsca /Place name                 
Gniew 

1.2 Ulica i numer / Street and number          
ul. Krasickiego 

1.3 Miejscowość / Town                                                    
Gniew 

1.4 Gmina / Community                      
Gniew 

1.5 Powiat  / District (County)                    
tczewski 

1.6 Województwo / Province                            
pomorskie 

 
2.0 Informacje dotyczące nieruchomości / Property information 

2.1 Oferent / Name of the offerer                                         
Gmina Gniew 

2.2 Strona www oferty / Website Offer                                
www.gniew.pl 

2.3 Osoba do kontaktu / Contact person                                               
Anna Kowalewska 

2.4 Numer telefonu / Phone                                                         
(58) 530-79-53;  sekretariat (58)  535-22-55 

2.5 Numer faxu / Fax                                                           
(58) 535-22-55 wew. 40 

2.6 e-mail 
sekretariat@gniew.pl 

2.7 Właściciel/właściciele / Owner/owners                                                  
Gmina Gniew 

2.8 Rodzaj własności / Type of ownership                                           
własność/ownership 

2.9 Ograniczenia własności / Ownership restrictions                                
brak /any ownership restrictions  

2.10 Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego / Zoning 
przedmiotowy teren objęty jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony  
symbolem 02 P,U – tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów, magazynów, 24 KDD – tereny 
komunikacji, droga dojazdowa/in the local spatial menagement plan this ground is indicated by 
symbols: P,U – teritories of industry and service, 24. KDD – access road. 

2.11 Numery działek / Plot numbers                                           
1/29, 1/30, 1/31 1/51,  karta mapy 19, miasto Gniew 

2.12 Możliwość powiększenia terenu / Possibility for expansion                          
Tak – pow. 1,7198 ha (dz. Nr 2/41, k.m. 19, miasto Gniew) 

2.13 Maks. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) / Max available space (in one piece)             
0,8603 ha; w przypadku powiększenia terenu o działkę wymienioną  w   pkt.  2.12 łącznie 2,5801 
ha/0,8603 ha, 2,5801 ha (plots owned by Gmina Gniew plus plot from point 2.12) 

 
3.0 Charakterystyka gruntów / Land specification 

3.1 Klasyfikacja gruntów / Soil grade                                
RIIIb 

 



 

3.2 Różnica poziomów terenu / Differences in land level 
różnica wysokości  terenu  wynosi ok. 3 m, przebiega w miarę  łagodnie/Difference in land level about 3 
meteres; proceeds smoothly 
 

3.3 Obecne użytkowanie / Present usage      
 - 

3.4 Zanieczyszczenia wód  powierzchniowych  i gruntowych / Soil and underground water pollution 
na przedmiotowym terenie nie występują wody powierzchniowe, wody gruntowe – wyróżnia 
się następujące kasy wód gruntowych: kredowe – Ia, Ib, II oraz rzadko III , trzeciorzędowe - II, 
czwartorzędowe – Ib, II/there is any surface water; ground water – we can recognised a view class of 
ground water: chalky water – Ia, IbII, seldom III, tertiary water II, quaternary water – Ib,II 

3.5 Materiały odpadowe na terenie / Existing waste materials on site 
- 

3.6 Poziom wód podziemnych / Underground water level 
na przedmiotowym terenie występują dwa piętra wód  podziemnych: kredowe (na głębokości 90-135 
m), czwartorzędowe (20-40 m p.p.t)/two floors of groundwater: chalky water (90-135 meters deep); 
quatenary water (20-40 meters deep) 

3.7 Ryzyko wystąpienia zalań  i wstrząsów podziemnych / Risk of flooding and earthquakes 
nie ma ryzyka występowania zalań i zagrożeń ruchami masowymi  ziemi/any risk of flooding and 
earthquakes 

3.8 Przeszkody podziemne / Underground obstacles      
sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa/water supply networks, sanitary nnetworks, rainwater 
networks 

3.9 Ryzyko wystąpienia znalezisk archeologicznych / Risk of archeological findings 
na przedmiotowym obszarze nie występują tereny ochrony archeologicznej/any risk of archeological 
findings 

3.10 Istniejąca nadziemne i podziemne linie wysokiego napięcia i inna infrastruktura / Existing of 
underground and overhead lines and infrastructure on the site 
nie występują/any undergroundand overhead lines and other infrastructure on the site 

3.11 Ograniczenia ekologiczne / Ecological restrictions                            
nie występują/any ecological restrictions 

3.12 Zabudowania, obiekty pod ochroną  i  zieleń znajdujące się na terenie / Building, protected objects 
and green coverage  on site         
nie występują/any procected buildings, objects and green coverage 

 
4.0 Budynki / ograniczenia budowlane / Buildings / building restrictions 

Wyszczególnienie / specification Hale / Halls Magazyny / Warehouses Budynki biurowe / 
Offices 

4.1 Ograniczenia budowlane / 
Building restrictions 

------ ------ ------ 

4.2 Powierzchnia / Area (m2) ------ ------ ------ 

4.3 Wysokość / Height (m) ------ ------ ------ 

4.4 Kubatura / Cubature (m3) ------ ------ ------ 

4.5 Max nośność podłoża / Floor 
carrying capacity (kg/m2) 

------ ------ ------ 

4.6 Obecny stan techniczny / Present ------ ------ ------ 



 

technical condition 

4.7 Rok konstrukcji / Year of 
construction 

------ ------ ------ 

4.8 Droga dojazdowa dla  ciężarówek 
/ Access road for trucks 

droga – plac utwardzony/paved road 

4.9 Uwagi do sekcji 'budynki' / Comments to section 'buildings' 

4.10 Ograniczenia wysokości budynków / Height limit if any      
do 15 m od poziomu terenu do kalenicy (2,5 kondygnacji)/Height limit – 15 meters altitude to roof ridge 

4.11 Strefa buforowa / Buffer zone                                          
według obowiązujących przepisów/according to obtain rules 

4.12 Zabudowania mieszkalne w pobliżu(odległość) / Nearest habitation buildings (distance) 
w sąsiedztwie: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, a w odległości ok. 200 m  od granicy 
przedmiotowego terenu  znajduje się budynek socjalny wielorodzinny oraz jednorodzinny/In the 
neighbourhood are two multi – occupancy accommodations; about 200 metersfrom the border of this 
area there is one social building and one single family building      

4.13 Inne zakłady w pobliżu lokalizacji / Another plants in vicinity of the site    
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Con-Met”, „ALMA-COLOR” Sp. z o.o., Leca Sp. z o.o., Hotel 
„Na Wzgórzu”, SAFE CO LTD Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny HANIA i  KRYSTIAN, 

4.14 Preferowana forma zbycia / Prefferred  transfer 
form 

a) Sprzedaż / Sale        
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
(licytacja)/public auction 

b) Wieczyste użytkowanie / Perpetual usefruct 
------ 

c) Dzierżawa / Lease 
------ 

4.15 Oferowana cena / Offered price a) Cena sprzedaży / Sale price     
w trakcie weryfikacji/during the verification 

b) Cena wiecz. Użytk. / Perp. usefruct price (/m2)   
------ 

c) Cena dzierżawy / Lease price (/m2)   
------ 

 
5.0 Połączenia transportowe - odległości / Transport conections – distances 

5.1 Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi) / Nearest access road to the plot (type of the access road)         
droga gminna – plac utwardzony/municipal road – paved terrain 

5.2 Autostrada/droga krajowa (numer) / Nearest highway/national road (number)                                
droga krajowa nr 91 -  ok. 0,5 km, autostrada A1 – ok. 14 km/truck road Nr 91 - about 0,5 km, highway 
A1 – about 14 km 

5.3 Kolej (najbliższa stacja) / Railway track (nearest railway station)                                     
Morzeszczyn – 10 km 

5.4 Bocznica kolejowa / Railway siding                                                                            
Morzeszczyn – 10 km 

5.5 Centrum spedycyjne / Distribution center                                                              
Zajączkowo Tczewskie – 33 km 
 



 

5.6 Najbliższe lotnisko międzynarodowe / Nearest international airport                                                
Gdańsk-Rębiechowo – 66 km 

5.7 Najbliższy port morski (handlowy) / Nearest seaport (merchant)                                                  
       Gdańsk/Gdynia  –  105 km 

 

6.0 Istniejąca infrastruktura / Existing infrastructure 

6.1 Elektryczność / Electricity a) Napięcie / Voltage                                                                               
15 KV 

b) Dostępna moc (MWh /dzień) / Capacity per day 
(MWh/day)                                      
2,1 MWh 

c) Przyłącze (odległość od granicy działki / 
Connection point (distance in meters from the 
boundary) 
50-200 m 

d) Dostawca / Provider                                                                            
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

e) Opłata za przyłączenie / Connection cost                                                                   
według warunków dostawcy/ according to provider 
conditions 

f) Taryfa / Tariff rate                                                              
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

6.2 Gaz / Gas a) Rodzaj / Type                                                    
gaz ziemny wysokometanowy F-50/methane rich 
gas F-50  

b) Wartość energetyczna (kW/m3) / Calorific value 
(kW/m3)                                            
wg warunków dostawcy/ according to provider 
conditions 

c) Ciśnienie (MPa) / Pressure (MPa)                                                       
 wg warunków dostawcy/ according to provider 
conditions 

d) Dostępna ilość (MJ/miesiąc) / Capacity per month 
(MJ/month)                                 
 wg warunków dostawcy/ according to provider 
conditions 

e)  Średnica rury (mm) / Size of pipe (mm)                                                     
Dn 63 

f)  Przyłącze (odległość od granicy działki / 
Connection point (distance in meters from the 
boundary) 
50-200 m 

g) Dostawca / Provider                                                                
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 



 

h) Opłata za przyłączenie / Connection cost                                                                 
według warunków dostawcy 

i) Taryfa / Tariff rate                                                                              
według warunków dostawcy 

6.3 Woda / Watter supply a) Ciśnienie (MPa) / Pressure (MPa)                                                        
0,35 MPa 

b) Dostępna ilość (m3/dzień) / Capacity per day 
(m3/day)                                         
wg  potrzeb/according tot he needs 

c) Średnica rury (mm) / Size of pipe (mm)                                                     
Dn- 90 

d) Przyłącze (odległość od granicy działki) / 
Connection point (distance in meters from the 
boundary)   
50 - 100 m 

e) Dostawca / Provider                                                               
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

f) Opłata za przyłączenie / Connection cost                                                     
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

g) Taryfa / Tariff rate                                                               
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

6.4 Kanalizacja / Sewage system a) Wydajność (m3/dzień) / Capacity per day 
(m3/day)                                
wg potrzeb/ according tot he needs 

b) Ograniczenia / Limitation of discharge                                 
brak/ without limit 

c) Średnica rury (mm) / Size of pipe (mm)                                          
300 mm 

d) Przyłącze (odległość od granicy działki) / 
Connection point (distance in meters  from the 
boundary)  
50-200 m 

e) Dostawca usługi / Service provider 
według warunków dostawcy/ according to provider 
conditions 

f) Opłata za przyłączenie / Connection cost                                                    
według warunków dostawcy 

g) Taryfa / Tariff rate                                                             
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

6.5 Śmieci  / Waste disposal a) Ograniczenia / Limitation of discharge                                     
bez ograniczeń/ without limit 

b) Dostawca usługi / Service provider                                               



 

według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

c) Opłaty / Tariff rate                                                      
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

6.6 Telekomunikacja / Telecommunication    a) Liczba linii analogowych / Number of analog lines                                      
2 

b) Liczba linii ISDN / Number of ISDN lines                                     
1 

c) Przyłącze (odległość od granicy działki / 
Connection point (distance in meters from the 
boundary) 
50-200 m   

d) Dostawca usługi / Service provider                                           
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

e) Opłata za przyłączenie / Connection cost                                               
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

f) Taryfa / Tariff rate                                                     
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

6.7 Opady deszczowe  / Rain water discharge a) Średnica rury (mm) / Size of pipe (mm)                                               
Dn - 200 

b) Przyłącze (odległość od granicy działki) / 
Connection point (distance in meters from  the 
boundary)    
na granicy działki/ at the border 

c) Dostawca usługi / Service provider                                              
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

d) Opłata za przyłączenie / Connection cost 
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

e) Taryfa / Tariff rate 
według warunków dostawcy/according to provider 
conditions 

 
7.0 Lokalne podatki / Local taxes (zł/m2) 

7.1 Gruntowy / Ground tax                                          
0,82 zł/m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej/economic activity 
0,25 zł/m2  powierzchni pozostałych/other surface 

7.2 Od nieruchomości / Property tax                                        
19,15 zł/m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej/economic activity 
0,72 zł/m2   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych/surface of residential building 

7.3 Uwagi do sekcji podatki / Comments to section 'local taxes' 



 

8.0 Załączniki / Attachements 
 

   8.1  zdjęcia terenu / area pictures 
  
  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszamy do inwestowania w Gminie Gniew! 

 
KONTAKT 

 

MACIEJ CZARNECKI 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GNIEW 

TEL. 505 051 242 

 

JOANNA KAMIŃSKA 

ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA I GMINY GNIEW 

TEL. 798 178 729 
 

IWONA KRIEGEL 

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

TEL. 515 211 283 
 

 

ANNA KOWALEWSKA 

INSPEKTOR DS. KONTAKTU Z INWESTOREM (REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI) 

TEL. 58 530 79 53 
 

 

 

 

 

 

 

DO KAŻDEGO INWESTORA PODCHODZIMY W SPOSÓB INDYWIDUALNY! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gniew.pl 


