
Inwestycje publiczne, które powstaną w ramach partnerstwa prywatno-publicznego na Dolnym Mieście, 

to:  

• NOWE PRZEDSZKOLE Z PLACEM ZABAW (UL. SZUWARY 2) - budowa nowego, dużego 

przedszkola z zewnętrznym placem zabaw, przystosowanego do przyjęcia około 150 dzieci. 

Będzie to nowoczesny obiekt o powierzchni około 1 800 m kw., w którym dzieci i ich 

opiekunowie będą czuli się komfortowo i bezpiecznie.  

• NOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (UL. ŚLUZA 3) - rewaloryzacja i kompleksowa 

adaptacja zabytkowego budynku, w którym wcześniej mieściło się gimnazjum. Docelowy obiekt 

zyska nową funkcję przy jednoczesny zachowaniu swojego charakteru zabudowy.   

• NOWOCZESNY KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SZKOLE NR 65 (UL. ŚLUZA 6) - powstanie 

nowoczesne, ogólnodostępne i wielofunkcyjne boisko sportowe, umożliwiające grę w 

koszykówkę (dwa boiska), piłkę ręczną i siatkówkę, z bieżnią prostą (do biegów krótkich) i okólna 

(długodystansową) oraz zeskocznią z rozbiegiem (do skoku w dal). Ponadto na obiekcie znajdzie 

się zadaszone stanowisko na rekreacyjny sprzęt wodny (np. na kajaki, smocze łodzie), a także 

ławki i elementy małej architektury. Nowy obiekt zostanie udostępniony do użytku wcześniej niż 

zagospodarowany zostanie teren obecnego, starego boiska "pod wierzbami".   

• PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - budowa nowych i 

przebudowa istniejących dróg, powstaną wygodne ciągi piesze i drogi rowerowe, 

zmodernizowana będzie infrastruktura podziemna. Poruszanie się po tej części miasta - pieszo, 

rowerami, komunikacją publiczną czy samochodami - będzie łatwiejsze.   

• NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ, ODPOCZYNKU I REKREACJI (REWITALIZACJA BULWARÓW NOWEJ 

MOTŁAWY) - zagospodarowanie terenów nadwodnych, jako bulwary okalające Dolne Miasto od 

strony Nowej Motławy, w tym remont ciągu pieszo-rowerowego i 7 zejść do nabrzeża, 

zlokalizowanych wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-ul. Dobra.  

• NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ, ODPOCZYNKU I REKREACJI (ZAGOSPODAROWANIE BASTIONÓW 

REDUTA WILK I WYSKOK) - zagospodarowanie terenu o powierzchni około 4,5 ha, utrzymujące 

ich naturalny charakter. Będzie to miejsce zielone o przyjaznym dla mieszkańców charakterze i 

lepszej dostępności. Wzdłuż planowanych ścieżek pieszych i rowerowych pojawią się elementy 

małej architektury i oświetlenia, a także nowa zieleń. Dzieci zyskają kolejny plac zabaw, a dorośli 

miejsce aktywności na świeżym powietrzu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wyrażonymi 

podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w grudniu 2019 r.  
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