
 
 

 

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 

 

Projekt: Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole 

Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie 
 
I etap realizacyjny projektu polegający na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni 
gruntowej oraz częściowo z kostki betonowej na wewnętrzną drogę pożarową  wraz z 
placem postojowym, przebudowa chodników i urządzenie trawników miał miejsce w 
2009 r. Powstanie nowej wewnętrznej drogi pożarowej zapewniło najkrótszą drogę 
ewentualnej ewakuacji, tj. poprzez zjazd na ul. Konstytucji 3 Maja oraz 
uporządkowało teren wzdłuż szkoły od strony jeziora. 
 
Jako II etap realizacji projektu Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie w dniu 05 
lipca 2011 r. podpisał umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj 
pn.„Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w 
Iławie” z Wykonawcą robót budowlano-montażowych wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego- konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Produkcyjne ,,Cezar” Bogusława Zajkowska z Ostródy oraz Roboty Inżynieryjne 
Kasprowicz Andrzej z Iławy za kwotę 977.900,00 zł brutto.  
 
Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 Rozwój, 
restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast. 
 
Planowy termin zakończenia robót – do dnia 21.11.2011 r. 
 
Beneficjentem projektu jest Powiat Iławski, natomiast realizacja powierzona została 
Zespołowi Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. 
 
Zakres prac budowlanych przewiduje między innymi: budowę wielofunkcyjnego placu 
publicznego z miejscami parkingowymi, budowę ciągów  pieszych, wykonanie dojścia 
do warsztatów szkolnych wraz z likwidacją piwnicy, odbudowę murka, połączenie 
terenu szkoły z bulwarem Jana Pawła II, budowę opaski wokół istniejącej sali 
sportowej, renowację muru ceglanego przy parkingu, wykonanie oświetlenia parkingu 
i drogi przeciwpożarowej wzdłuż szkoły, przebudowę i budowę odcinków kanalizacji 
deszczowej wraz z wylotami do jeziora „Jeziorak Mały”, renowację i 
zagospodarowanie zieleni, wykonanie drobnej formy architektonicznej, w tym ławki, 
stoły, kosze na śmieci, donice na roślinność, altanę. 
 



 
 

 

Prace będą trwały bez całkowitego zamykania ruchu, co zapewni ciągłość ruchu na 
przebudowywanym terenie zarówno dla pieszych, jak i pojazdów służb ratowniczych, 
osobowych i dostawczych. 
 
Zamiarem planowanej inwestycji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej na 
terenie szkoły i okolicach do niej przyległych poprzez uporządkowanie tych terenów 
m. in. nasadzeniami ozdobnymi, wykonaniem małej architektury. Stworzy to  
użytkownikom obiektu możliwość odpoczynku, a także pozytywnie wpłynie na 
środowisko przyrodnicze, gdyż zostanie przebudowana sieć kanalizacji deszczowej 
oraz nastąpi montaż separatorów zintegrowanych z osadnikami pozwalającymi na 
redukcję zanieczyszczeń trafiających do Jezioraka Małego. Ponadto poprawi się 
bezpieczeństwo pożarowe poprzez dostosowanie ciągu komunikacyjnego, który 
spełniać ma wymagania wewnętrznej drogi pożarowej i poprawę oświetlenia. 
 
Poprzez rewitalizację terenów Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja przywrócona 
zostanie możliwość sprawnego działania tego obszaru w układzie urbanistycznym 
Iławy. Jednocześnie likwidacji ulegną puste i nieekonomiczne zagospodarowane 
obszary. W pełni funkcjonalny teren wkomponuje się w istniejące i planowane 
struktury najstarszej części miasta. 

 
  

 
 

 

Artykuł dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  

 


