
ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW Z I ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Zestawienie przedstawia wnioski złożone przez uczestników konsultacji społecznych, którzy brali udział w (sierpień-październik 2015): 

1. spotkaniach otwartych, 

2. punktach informacyjno-konsultacyjnych, 

3. debacie, 

4. wywiadach, 

5. ankiecie internetowej. 

W większości przypadków uczestnicy konsultacji społecznych nie wskazywali konkretnych lokalizacji. 

 

Przedstawione w zestawieniu wnioski zostały poddane analizie i stały się podstawą priorytetów i działań zawartych w Programie Rewitalizacji. 

Na tym etapie prac niemożliwe jest jednak jednoznaczne rozstrzygnięcie poszczególnych wniosków - ostateczne przyjęcie lub odrzucenie 

wniosku odbędzie się na etapie pisania wniosku o dofinansowanie czy projektu wykonawczego. 

 

lp. lokalizacja wniosek 

1.  całe miasto, centrum, wzdłuż Nogatu, ul. Sienkiewicza utworzenie spójnego systemu tras rowerowych, pętla wokół miasta, nowe ścieżki 

rowerowe 

2.   podnoszenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

3.  całe miasto, ul. Stare Miasto, Jana Pawła II, Szeroka, 

wąskie chodniki przy SP 3, Żeromskiego, zapadnięte 

chodniki przy ul. Grunwaldzkiej, Jana Pawła II, 

Konopnickiej, Kwiatkowskiego, Szeroka 

budowanie chodników 

4.  ul. Szeroka, Hallera, Bażyńskiego, Wileńska, 

Jagiellońska, Grunwaldzka, Bażyńskiego i Wieleńska, 

Sprzymierzonych 

remonty dróg 

5.  zmiana organizacji ruchu ul. Reymonta, 17 Marca, wyjazd z placu Wolności, droga na Sztum 

6.   spójna polityka parkingowa 

7.   synchronizacja sygnalizacji świetlnej 

8.   wykorzystanie schetynówek  

9.  ul. Kościuszki zamknięcie dla samochodów  

10.   obwodnica Malborka 



11.   poprawa płynności na głównych drogach dojazdowych do Malborka szczególnie od 

strony Tczewa i Nowego Dworu 

12.   poprawa jakości skrzyżowań 

13.   budowa zatok przystankowych 

14.   most nad Nogatem 

15.  ul. Konopnickiej, Kładki włączniki świateł dla pieszych 

16.  ul. Grunwaldzka sygnalizacja świetlna przy  

17.  rondo koło portu, pasy przy kościele, przy plaży i 

przystani, zlikwidować rondo Konopnickiej-Reymonta 

(lub chodnik z jednej strony ronda), likwidacja ronda przy 

ul. Sienkiewicza 

bezpieczne przejście dla pieszych  

18.   parking na przedmieściach  

19.  np. przy wnioskowanym parkingu na przedmieściach wypożyczalnia rowerów 

20.   lustra drogowe przy parku na ul. Grunwaldzkiej 

21.   parking przed zamkiem dla turystów, nie mieszkańców 

22.   parking podziemny 

23.  ul. Sienkiewicza, pl. Słowiański, Bażyńskiego i Wieleńska miejsca parkingowe 

24.   bezkolizyjne przejście obok dworca 

25.  Dworzec PKP - Piaski kładka z dworca na Piaski 

26.   tworzenie stref wolnych od pojazdów 

27.  przy wjeździe na most na wysokości Urzędu Miasta, przy 

stacji paliw Statoil, Tunel łączący z Dworcem PKP 

budowa tuneli usprawniających przejazd przez Malbork oraz ułatwiających przejście bez 

czekania dla pieszych  

28.  śluza w Wielbarku umożliwienie przejścia / przejazdu  rowerem 

29.  Wielbark - Południe utworzenie połączenia w ciągu ul. Włościankiej 

30.  ul. Zamenhoffa remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej 

31.   remont i rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

32.  Ogrody Działkowe "Przy Zamku" remont i rozbudowa sieci wodociągowej 



33.  przy Szpitalu Jerozolimskim, na ul. Jagiellońskiej, 

Grunwaldzkiej, Park Północny 

odtworzenie parku wraz z nową roślinnością oraz małą architekturą, budkami lęgowymi 

(ul. Grunwaldzka), fontanną (ul. Grunwaldzka), aleją róż (Park Północny), drzewa 

pamiątkowe (ul. Grunwaldzka) 

34.  całe miasto, ul. Zamenhoffa, ul. Grunwaldzka, Południe więcej zieleni, drzew i krzewów, klomby kwiatowe, donice z kwiatami 

35.   zagospodarowanie cmentarza angielskiego 

36.  ul. Sienkiewicza, Reymonta trawniki do piknikowania 

37.   ochrona terenów zielonych przed deweloperami 

38.  okolice działki przy ul. Armii Krajowej 70 zagospodarować działki w pobliżu, jeżeli nie są przeznaczone na sprzedaż, a na skarpie 

postawić klika ławeczek dla matek z dziećmi i spacerowiczów 

39.   więcej inicjatyw typu Sklepy Cynamonowe 

40.   odnowienie Sklepów Cynamonowych 

41.  ul. Sierakowska budowa nowego "Starego Miasta" wzorem Elbląga 

42.  Wielbark, ul. Grunwaldzka festiwal dzielnic 

43.  całe miasto festyny podwórkowe 

44.   dyskoteka dla młodzieży 

45.   dofinansowanie do kultury 

46.  np. trybuny nad kanałem Juranda kino, kino letnie 

47.   zaproszenie Lata z Radiem do Malborka 

48.  Malbork Welcome Center koncerty muzyki kameralnej, operetki, koncerty, zespoły muzyczne, występy młodych 

artystów, happeningi, spotkania i potańcówki dla mieszkańców 

49.   Malbork Welcome Center jako dom kultury, Szkoła łacińska jako centrum edukacji 

50.  całe miasto, ul. Grunwaldzka operetki, koncerty, zespoły muzyczne, poezja śpiewana, występy młodych artystów, 

51.  trybuny nad kanałem Juranda kino letnie, scena do występów artystycznych, Magic Malbork, imprezy sportowe, 

happening, imprezy cykliczne, przedstawienia teatralne (np. szkolne spektakle "Romea i 

Julii" 

52.   konkurs literacki 

53.   zapewnienie przejazdu/przejścia dla osób niepełnosprawnych podczas imprez masowych 

i plenerowych 



54.  ul. Kościuszki przy organizowaniu imprez ustawiać nagłośnienia tak, aby nie przeszkadzało 

mieszkańcom sąsiednich domów 

55.   spójność stylistyczna latarni, ławek, koszy - konkursy na meble miejskie 

56.   więcej koszy na śmieci i ławek (masywne, odporne na wandali, z oparciami), remont 

ławek 

57.   wprowadzenie polityki miasta w sprawie lokalizacji reklam 

58.   słupy i tablice ogłoszeniowe 

59.  ul. Kościuszki, Grunwaldzka, rejon szpitala szalety miejskie  

60.   oświetlenie dróg i chodników 

61.  np. ul. Grunwaldzka,  Orzeszkowej, Krzywoustego zagospodarowanie podwórek (śmietniki, likwidacja tymczasowej zabudowy, place 

zabaw zamiast garaży, podział działek) 

62.  pl. Zamenhoffa, Okrzei, Słowiański, Esperanto, Sawickiej zagospodarowanie placów 

63.  ul. Grunwaldzka bezpieczeństwo – Straż Miejska (wzmocnić, patrole rowerowe/likwidacja) 

64.   psy – zakaz 

65.   psy –wybiegi dla psów 

66.   psy –automaty z woreczkami 

67.   psy –mandaty 

68.   psy – podatek 

69.  Południe, ul. Grunwaldzka, Reymonta, Orzeszkowej monitoring 

70.   utrzymanie zieleni i trawników (podlewanie, koszenie, odchwaszczanie) 

71.  ul. Grunwaldzka zostawić czołg i samolot 

72.  ul. Grunwaldzka przenieść czołg 

73.  ul. Grunwaldzka zlikwidować czołg, oddać na złom 

74.  ul. Kościuszki muzyka na placu przy ul. Kościuszki 

75.  ul. Grunwaldzka, Reymonta, Krakowska, Orzeszkowej, 

Chopina, nabrzeże Nogatu 

kawiarenki, parasolki 

76.  ul. Stare Miasto, nabrzeże Nogatu, przy ścieżce w parku 

do amfiteatru 

mała gastronomia  



77.  Sztumskie Przedmieście, ul. Stare Miasto rozbudowa oferty handlowo-usługowej 

78.   rezygnacja z budowy galerii handlowych 

79.  ul. Mickiewicza wzdłuż ciągu pieszego do rynku ustawić kwietniki - klomby kwiatowe i uzupełnić na 

trasie ławki 

80.  ul. Sienkiewicza, Reymonta zagospodarować zaniedbany teren Sienkiewicza - Jasna, ukwiecić ustawić więcej ławek, 

położyć chodniki, utworzyć mały plac- piaskownicę do zabaw dla dzieci itp. 

81.  ul Reymonta skwer naprzeciw ZSP-Katolickie ustawić ławki w cieniu drzew, kwiaty 

82.   miejsca zadaszone do wypoczynku 

83.  np. strefa wolnego grillowania nad Nogatem miejsce na ognisko 

84.   rzeźby lokalnych artystów 

85.   konkursy dla studentów architektury na zagospodarowanie 

86.   konkursy na najładniejsze podwórko, klatkę, balkon 

87.   warsztaty z mieszkańcami na zagospodarowanie podwórek 

88.   zagospodarowanie murów więzienia, np. galeria, trawnik przed więzieniem 

89.  ul. Piłsudskiego, Solna, pawilony przy Starym Mieście, 

działka przy ul. Kościuszki, okolice Pepco 

zagospodarowanie terenów  

90.   zakaz grodzenia wspólnot 

91.   możliwość grodzenia wspólnot 

92.  ul. Kościuszki, okolice cukrowni nowe budynki (np. szklane) jako znaki charakterystyczne Malborka (nie tylko zamek) 

93.   strefa spożywania alkoholu 

94.  ul. Grunwaldzka zakaz spożywania alkoholu 

95.   opłata klimatyczna, podwoić liczbę turystów, informacje na lotnisku w Gdańsku, 

atrakcje poza sezonem 

96.  Szpital Jerozolimski, Ratusz Muzeum Malborka  

97.  Szpital Jerozolimski utworzenie lapidarium 

98.  teren jednostki wojskowej muzeum wojskowości na terenie jednostki 



99.  ul. Grunwaldzka, jednostka wojskowa, działo, wieża 

ciśnień, nowy ratusz, kościół św. Jana, baszta, mury 

miejskie, brama sztumska, młyny piekarskie, twierdza, 

bunkry, Nogat, lotnik Ferdinand Schulz  

trasy turystyczne, przewodnicy miejscy, dzieci jako przewodnicy, city tour (autobus, 

meleksy), trasy wycieczkowe z połączeniami do sąsiednich miejscowości (domy 

podcieniowe, kościoły, pozostałości zabudowy, zamki Sztum i Gniew) 

100.   system informacji turystycznej, aplikacja mobilna 

101.  szkoła na ul. Żeromskiego podświetlanie zabytków 

102.   naprawa murów miejskich 

103.   jarmark gastronomiczny, jarmark malborski z rzeczami handmade i starociami, 

kwiatowy,  

104.   rozszerzenie oferty zamku – np. historia zamku opowiedziana z różnych perspektyw 

105.   zjazd motocyklowy 

106.   automaty na zdjęcia 

107.   riksze 

108.   namioty z atrakcjami przy zamku, stragany, targi średniowieczne, pokazy mody 

średniowiecznej, muzyka, konie, zbroja, średniowieczna wioska, kucie mieczy 

109.   gry komputerowe, rekonstrukcje zamków i miast, komputerowa rekonstrukcja starego 

miasta  

110.   segregatory do zbierania zeszytów o historii, architekturze 

111.  młyn Piekarski zagospodarowanie ternu, centrum edukacyjne 

112.  ul. Hallera, zastępczak młyn jako miejsce dla młodzieży, mała kawiarenka 

113.   centrum integracji społecznej w każdej dzielnicy 

114.  Wielbark dom seniora – otwarty dom dziennej opieki, miejsce aktywności osób w różnym wieku 

115.  ul. Jagiełły, Batorego, Grunwaldzka, Jagiellońska, 

Narutowicza, Orzeszkowej, Krzywoustego,  

Kraszewskiego, Norwida, Żeromskiego, ul. Ciepła, na 

rynku, na Piaskach, na Południu, przy OHP, na 

Czwartakach, przy SP 12 na al. Sprzymierzonych, 

Kościuszki, Warszawska, Chopina, wzdłuż Nogatu, 

Sienkiewicza, 3 Maja, osiedle Sikorskiego, Jagiełły, 

Batorego 

place zbaw (kryte piaskownice) 



116.  ul. Sucharskiego 5, Westerplatte 32 ogródki 

117.   crossfit, drążek wielofunkcyjny przy siłowni zewnętrznej 

118.  ul. Grunwaldzka, okolice Szpitala Jerozolimskiego siłownie terenowe 

119.   ścianka wspinaczkowa 

120.  mały budynek szkoły nr 3, teren po boisku mini aqua park, centralny plac zabaw, też dla turystów 

121.   mini golf, wypożyczalna quadów dla dzieci 

122.  rejon ul. Żeromskiego/Mickiewicza skate park 

123.  ul. Jagiellońska, Grunwaldzka, al. Sprzymierzonych, 

Nowowiejskiego, Sucharskiego 

boisko  

124.  ul. Grunwaldzka boisko trawiaste, do piłki plażowej  

125.   domy kultury 

126.  Sienkiewicza, bulwar nad Nogatem basen (zamknięty, otwarty ze zjeżdżalniami, aqua park) 

127.   kąpielisko miejskie 

128.   więcej miejsc dla osób starszych, strefy spędzania czasu wolnego dla osób starszych 

129.   trasy biegowe 

130.   tory do jazdy na rolkach 

131.   parki rozrywki dla rodzin w rozsądnych cenach 

132.   wesołe miasteczko 

133.   rozbudowa dinoparku  

134.  okolice wiaduktu, ul. Parkowa mini zoo 

135.  ul. Grunwaldzka tartan wokół parku  

136.  ul. Grunwaldzka linopark  

137.   trampoliny 

138.   sztuczna trawa na kortach 

139.   bramki na kortach 



140.   klub seniora, przeniesienie klubu seniora na Derdowskiego, miejsca dla osób 

niepełnosprawnych 

141.   centrum artystyczne 

142.   kręgielnia 

143.   lokalizacja orlików 

144.  szkoła nr 23 kino, kinoteatr, sala koncertowa 

145.  ul. Grunwaldzka amfiteatr 

146.  ul. Sienkiewicza rampa rowerowa 

147.  szkoła nr 23 sala gimnastyczna  

148.   darmowe kursy dla młodzieży 

149.   kursy zawodowe  

150.   darmowe zajęcia dodatkowe dla dzieci w szkołach 

151.   szkolenia językowe 

152.   dofinansowanie do kursów dla dzieci i młodzieży 

153.   gimnazjum plastyczno-muzyczne 

154.  teren jednostki wojskowej centrum edukacyjne związane z wojskiem, strzelnica 

155.   wspieranie szkolnictwa zawodowego profilowanego, odejście od klas wielozawodowych  

156.   kursy prac budowlanych, aplikacji biurowych, graficznych, kalkulacyjnych 

157.   praktyki zawodowe 

158.   staże zawodowe 

159.   spółdzielnie z praktykami zawodowymi 

160.  nieużywane budynki wojskowe szkoła, bursy, miasteczko akademickie, filia uczelni 

161.  nabrzeże Nogatu udostępnienie Nogatu dla wędkarzy 

162.  nabrzeże Nogatu latarnie wzdłuż brzegów 

163.  nabrzeże Nogatu sieć dróg wodnych 

164.  nabrzeże Nogatu bulwar nad Nogatem 



165.  nabrzeże Nogatu program edukacji wodnej, np. nauka pływania na kajakach dla dzieci 

166.  nabrzeże Nogatu zagospodarowanie trasy od szkoły zawodowej do Kanału Juranda 

167.  nabrzeże Nogatu plaża miejska w centrum 

168.  nabrzeże Nogatu miejskie kąpielisko, bezpłatne, z oddzielną częścią dla małych dzieci (brodzik), 

przebieralnie, czynne także po 18:00 

169.  nabrzeże Nogatu powiększenie przystani 

170.  nabrzeże Nogatu obszar między Nogatem a ul. Jagiellońską – naprawić uszkodzoną podczas budowy 

przystani (koło mostu drewnianego) ścieżkę spacerowo-rowerową, od plaży przystani do 

plaży dawnej wojskowej 

171.  nabrzeże Nogatu pogłębienie Nogatu 

172.  nabrzeże Nogatu zejście nad Nogat w centrum 

173.  nabrzeże Nogatu park wodny 

174.  nabrzeże Nogatu rozbudowa hangarów 

175.   oczyszczenie, pogłębienie kanału Juranda (albo przykrycie) 

176.   stare ogrodzenia – wsparcie finansowe lub materiałowe 

177.  ul. Grunwaldzka, 17 Marca, Pasteura, Reymonta, 

Jagiellońska, Sienkiewicza, Francuska,  Krakowska, 

Orzeszkowej, 500-lecia 

remonty kamienic / dofinansowanie remontów kamienic  

178.   współfinansowanie remontów przez wkład pracy mieszkańców 

179.  ul. Grunwaldzka, Krakowska, Kraszewskiego podłączenie do sieci ciepłowniczej 

180.  ul. Grunwaldzka, Jagiellońska odnawianie elewacji- ocieplanie 

181.   odpracowywanie zadłużenia 

182.   budownictwo czynszowe 

183.  np. plomby w istniejącej zabudowie budownictwo komunalne 

184.  np. ul. Rolnicza lokale socjalne dla zadłużonych 

185.   plomby zabudowy 

186.   dostosowanie do zabudowy historycznej / nowy styl 

187.   program odzyskiwania mieszkań 



188.   usługi na parterach 

189.   dostosowanie standardu do XXI wieku 

190.   dofinansowanie do inwestycji komunalnych 

191.   program przeciwdziałania alkoholizmowi 

192.   ograniczenie liczny koncesji wydawanych na sprzedaż alkoholu 

193.   program przeciwdziałania narkomanii 

194.   program przeciwdziałania / wychodzenia z bezdomności 

195.   większa kontrola sklepów monopolowych 

196.   systemowe wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej / życiowej  

197.   poprawa komunikacji między młodzieżą a dorosłymi 

198.   udostępnianie miejsc zdegradowanych organizacjom pozarządowym 

199.   tworzenie warunków inwestycyjnych 

200.   warunki dla niewielkich wydarzeń 

201.   system grantowy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - nabór ciągły, 

regranting  

202.   wyznaczenie miejsc organizacji imprez 

203.   uproszczone procedury organizacji imprez i wydarzeń przez organizacje pozarządowe i 

grupy nieformalne 

204.   baza instytucji oferujących wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych - np. wypożyczanie stołów, krzeseł, nagłośnienia 

205.   projekty wzmacniające lokalną tożsamość i budujące kapitał społeczny - współpraca jst i 

ngo 

206.   streetworkerzy  

207.   pustostany dla artystów 

208.   przedsiębiorcze myślenie różnych podmiotów w mieście, aby w końcu instytucje 

miejskie patrzyły na wspólny cel, a nie zakres obowiązków, aby były pomocne 

209.   wsparcie finansowe na rzecz opieki nad zwierzętami ze strony samorządu, dodatkowy 

lokal na rzecz prowadzenia kociarni, miejsce pod prowadzenie przez fundację schroniska 

dla zwierząt w tym psów, kotów oraz koni 



210.   promocja miasta przez firmy, wspólne poszukiwanie inwestorów 

211.   warunki dla rozwoju przemysłu, promocja strefy przemysłowej 

212.   nowe miejsca pracy, praca dla młodzieży 

213.   ulgi podatkowe dla przedsiębiorców 

214.   społecznie odpowiedzialne przetargi publiczne 

215.   dostępność komunikacyjna i miejsca parkingowe przy punktach handlowych i 

usługowych 

216.   lokale dla mikroprzedsiębiorców – preferencyjne stawki w lokalach komunalnych, 

możliwość remontu zamiast czynszu 

217.   klastry, inkubatoru, co-working  

218.   wspieranie legalnego zatrudnienia 

219.   banki – faktoring  

220.   uproszczenie zamówień publicznych – preferencje dla firm lokalnych 

221.   wspieranie lokalnej działalności 

222.   wykorzystanie lokalnych firm do inwestycji rewitalizacyjnych 

223.   zaproszenie przedsiębiorców do komisji rewitalizacyjnej 

224.   dofinansowanie do nowej działalności 

225.   tworzenie warunków dla upodmiotowienia ludzi, budowania dialogu 

226.   tworzenie komitetów osiedlowych dbających o porządek i estetykę 

227.   metoda „promieniowania” – np. ożywienie Przedmieścia Sztumskiego od Szpitala 

Jerozolimskiego, dalej cmentarz, zastępczak, DPS, zagospodarowanie ul. Hallera 

228.   zwiększanie liczby mieszkańców – przyciąganie usług, handlu 

229.   etapowe wprowadzanie nowej zabudowy 

230.  Południe, Stare Miasto rozszerzenie obszaru rewitalizacji 

231.   wprowadzenie formalnego podziału Malborka na dzielnice 

232.   współpraca z zamkiem i wojskiem 

233.   zagospodarowanie ul. Szerokiej 



234.   darmowa komunikacja miejska dla emerytów 

235.   autobusy do ul. Mickiewicza, do nowej szkoły 

236.   autobus nr 1 – dodatkowy przystanek na wysokości toalet, ul. Rodła 

237.   autobus nr 8 – kursowanie także po 31 sierpnia, kursy tez w godzinach porannych – 

dojazd dla uczniów 

238.   latarnie zapalają się zbyt szybko 

239.   więcej barów mlecznych, np. przy PKP 

240.   wyciąć topole 

241.   dłuższe przerwy w SP 9 

242.   bardziej lokalne Radio Malbork (Przystanek Alaska) 

243.   niedokończone inwestycje 

244.   turyści a cisza nocna, spokój mieszkańców 

245.   sprzeciw wobec wykupu mieszkań przez byłych najemców 

 


