Realizowane inwestycje
w otoczeniu nieruchomości

Odbuduj z nami Stare Miasto

Forum Miejskie – centrum centrów
W celu przyspieszenia procesów rozwojowych wyznaczone zostały tereny pod usługi centrotwórcze,
tzw. Forum Miejskie skupiające hotel czterogwiazdkowy, centrum handlowe, konferencyjne,
gastronomiczne, biznesowe oraz usługi w zakresie kultury, rekreacji, nauki wraz z funkcją
mieszkaniową jako uzupełniającą. W założeniu pomysłodawców Forum Miejskie ma być zespołem
obiektów umożliwiających mieszkańcom i turystom integrację oraz realizację wielu przedsięwzięć
o charakterze promocyjnym, takich jak: konferencje, targi, festyny, imprezy plenerowe, koncerty i inne.
Realizacja projektu Forum Miejskiego uwzględniać będzie konieczność maksymalnego zachowania
wartości kulturowych miasta oraz wytworzenia miejsc dla nowych inwestycji będących podstawą
rozwoju miasta oraz małych i średnich przedsiębiorstw w branży turystycznej i okołoturystycznej.
Pierwszym etapem realizacji Forum będzie budowa hotelu **** na kilkaset miejsc noclegowych.

Projekt „Szkoły Łacińskiej” - nowoczesne centrum edukacyjno–kulturalne
w XIV-wiecznym budynku
Atrakcyjność oferowanego terenu podnosi planowana rewitalizacja „Szkoły Łacińskiej”, która
znajduje się na terenie przyległym do proponowanych działek, usytuowana w pasie murów
obronnych. Na rewitalizację Urząd Miasta Malborka pozyskał fundusze z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w wys. ponad 8 mln zł. Całość projektu szacuje się
na 11,5 mln zł, a czas realizacji na lata 2010-2011.
Projekt dotyczy odbudowy zabytkowej XIV-wiecznej Szkoły Łacińskiej w Malborku oraz nadania jej
nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych. W miejsce zdegradowanego obecnie obiektu powstanie
nowoczesne i publicznie dostępne centrum oświatowo-kulturalne z bogatą Medioteką, naukowotechnicznym centrum edukacji MultiCenter, Obserwatorium Astronomicznym oraz ośrodkiem
rzemiosła dawnego „Tempora et Mores”.

Deptak – nowe serce miasta
Nową atrakcją miasta jest deptak w ciągu ul. Kościuszki, znajdujący się 5 minut piechotą od
oferowanych nieruchomości. Deptak stanowi nie tylko trakt spacerowy, ale również miejsce
organizacji imprez z bogatymi elementami małej architektury i zieleni oraz fontanną.
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Malborski Jumpy Park – jeden
z największych parków linowych w Polsce
W ofercie jest 5 tras, zarówno dla dzieci jak i dla
dorosłych, na które składają się pochylnie, kładki,
trapezy, tyrolki, drabiny, ścianki wspinaczkowe
i wiele innych elementów. Trasa liczy w sumie 1200 m. Park znajduje się w odległości ok. 1 km od
oferowanych lokalizacji.

Dalsze plany inwestycyjne w zakresie turystyki, kultury i sportu
Kolejnymi elementami stanowiącymi bogatą ofertę turystyczną będzie budowa teatru letniego na Wałach von Plauena, w sąsiedztwie Muzeum
Zamkowego, rekompozycja Parku Północnego i przywrócenie mu dawnych funkcji rekreacyjnych i turystycznych oraz zagospodarowanie
bulwarów nad Nogatem, wzdłuż murów obronnych. Wszystkie te inwestycje znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie proponowanej lokalizacji.
Zamiarem samorządu malborskiego jest również stworzenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego dla turystów, mieszkańców miasta
Malborka i jego okolic. Nowy program funkcjonalny
OSIR zakłada zachowanie dotychczasowych funkcji
oraz ich uatrakcyjnienie poprzez rozbudowę
hotelu, wraz z podniesieniem jego standardu
do trzech gwiazdek, budowę zespołu basenów,
nowoczesnego campingu, stworzenie boisk do gier
zespołowych oraz siatkówki plażowej. Dodatkowo
ofertę aktywnego wypoczynku wzbogacą pola do
minigolfa, ścianki wspinaczkowe, bocce.

Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, tel. (055) 647 99 00 , fax (055) 647 33 45
Kontakt w sprawie inwestycji: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
e-mail: rgwz@um.malbork.pl

Malbork to synonim dobrej marki, kojarzący się Polakom z zamkiem
krzyżackim, turystyką, a w konsekwencji z przedsiębiorczością, zarówno
w turystyce jak i w innych gałęziach gospodarki. Priorytetowym
zadaniem miasta Malbork jest aktywizacja wybranych obszarów
urbanistycznych i przekształcenie ich w tereny atrakcyjne dla obsługi
ruchu turystycznego. Jedną z najlepszych lokalizacji pod tego typu

Wizualizacja zabudowy na murach Starego Miasta - widok wschodni

działalność jest teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie zamku
krzyżackiego, wpisanego w 1997 r. na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO.

mieszkalnictwo, usługi
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ZABUDOWA – dopuszczalna maksymalna wysokość dla
zabudowy projektowanej wzdłuż skarpy nad Nogatem
12 m, a dla zabudowy wzdłuż Al. Rodła 10 m.
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WŁAŚCICIEL – Gmina Miejska Malbork
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Z zasobu Gminy Miasta Malbork do sprzedaży na własność
wyznaczonych zostało 17 działek położonych w obrębie
11 na osiedlu Stare Miasto.
Planowana data przetargu – 5 październik 2009 r.
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Szkoła Łacińska
Muzeum Zamkowe w Malborku

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻENIE – nieruchomości położone w obrębie Centrum Miasta Malborka w otoczeniu Muzeum Zamkowego, Szkoły
Łacińskiej oraz Bramy Mariackiej w pobliżu drogi krajowej nr 22 Berlin – Kaliningrad. 13 działek położonych wzdłuż skarpy rzeki
Nogat, natomiast 4 działki zlokalizowane wzdłuż Al. Rodła. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrębie
murów miejskich ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomości stanowią fragment obszaru objętego ochroną archeologiczną.
Wszelkie prace wymagają badań archeologicznych lub nadzoru archeologicznego. W otoczeniu przedmiotowych nieruchomości
znajduje się osiedle mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.
PRZEZNACZENIE – tereny o funkcji usługowo - mieszkaniowej.
Funkcja ta obejmuje:
– budynki mieszkalne
– budynki usługowe
– budynki usługowo – mieszkalne z usługami minimum na parterze.
CHARAKTERYSTYKA TERENU – kształt działek regularny, konﬁguracja terenu płaska.

POWIERZCHNIA – łączna powierzchnia 17 działek wynosi
5,7399 ha.
UZBROJENIE – pełne uzbrojenie, istnieje możliwość
podłączenia do istniejącej sieci miejskiej infrastruktury
technicznej.

Sylweta zachodnia zabudowy na murach Starego Miasta

