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Miejsce i czas

Płock 

3-21 marca 2014 r. 



Cel

• poznanie oczekiwań mieszkańców      w 
zakresie rewitalizacji w Płocku 

• identyfikacja miejsc wymagających 
ożywienia 

• włączenie mieszkańców w proces 
rewitalizacji 



Narzędzie

kwestionariusz ankiety

wersje: papierowa, elektroniczna online 



Badani

Pełnoletni mieszkańcy Płocka



Zwrot ankiet

ogółem wpłynęły 1904 ankiety

z czego 1880 wypełniono prawidłowo



Charakterystyka badanej zbiorowości

W badaniu wzięło udział 
2% pełnoletnich 
mieszkańców Płocka

25% mężczyzn

75% kobiet



Udział w badaniu według osiedli



Wiek badanych



Wybrane wyniki



Problemy techniczne związane 
z jakością życia



Problemy społeczne związane 
z jakością życia



Jakich miejsc brakuje?



Tereny i obiekty
 wymagające ożywienia

Osiedle Stare Miasto 

1. ścisłe centrum miasta wyznaczone ul. Okrzei,  ul. 
Kwiatka, ul. Tumską, pl. Narutowicza                   
i ul. Piekarską - 22,1%. 

2. obszar ul. Kazimierza Wielkiego – 13%

3. obszar ul. Sienkiewicza  -13%

Główne problemy: zły stan techniczny obiektów, w 
tym zabytków, negatywne zjawiska społeczne.



Tereny i obiekty
 wymagające ożywienia

Osiedle Dobrzyńska

1. tereny przylegające do ul. Miodowej oraz teren 
pomiędzy ul. Pszczelą i ul. Jaśminową  - 20,6%. 
Główne problemy: zaniedbana przestrzeń publiczna, 
negatywne zjawiska społeczne

2. teren pomiędzy ul. Bartniczą, ul. Skłodowskiej-
Curie, ul. Kredytową i ul. Słodową - 15,5%

3. całe osiedle Dobrzyńska - 11%



Tereny i obiekty
 wymagające ożywienia

Osiedle Kolegialna

1. całe osiedle - 19,9%. Główne problemy:  
negatywne zjawiska społeczne, zły stan 
techniczny obiektów w tym zabytków, 
zaniedbana zieleń. 

2. obszar ul. Sienkiewicza - 15,5%. Główne 
problemy: zaniedbana przestrzeń publiczna, 
zły stan techniczny budynków



Tereny i obiekty
 wymagające ożywienia

Osiedle Borowiczki 

1. teren cukrowni wraz z ul. Harcerską oraz 
parkiem - 31,8% 

2. stadion - 18,2% 

3. całe osiedle Borowiczki - 16%



Zadowolenie z zamieszkiwania na 
poszczególnych osiedlach



Najbardziej atrakcyjne osiedle 
ze względu na jakość życia



Najmniej atrakcyjne osiedle 
ze względu na jakość życia



Potrzeby inwestycyjne

• Potrzeba dalszych inwestycji w infrastrukturę 
miejską, pomimo już prowadzonych działań w 
tym zakresie.



Najważniejsze potrzeby inwestycyjne

• zwiększenie liczba miejsc parkingowych 

• dalsze inwestycje w infrastrukturę związaną z 
komunikacją rowerową

• dbałość o estetykę otoczenia

• szalety w centrum miasta oraz w miejscach 
spędzania czasu wolnego na świeżym 
powietrzu (parki, place zabaw, skwery)



Bezpieczeństwo

Przestrzeń publiczna zawłaszczona m.in. przez: 

• agresywną młodzież,

• pijaków,

• psy bez nadzoru i zabezpieczenia.

Poczucie braku bezpieczeństwa nie pozwala 
płocczanom w pełni korzystać z przestrzeni 
publicznej, hamuje aktywność mieszkańców, 
skraca czas przebywania w przestrzeni 
publicznej.



Najważniejsze potrzeby  
w zakresie bezpieczeństwa

• opracowanie programów zwiększających 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

• zintensyfikowanie działań policji i straży 
miejskiej i poprawienie ich skuteczności

• informowanie, edukowanie, 

wychowywanie



Najważniejsze potrzeby dotyczące miejsc i 
form aktywności 

• zwiększenie liczby miejsc do spędzania czasu wolnego 
(np. klub osiedlowy, kafejka internetowa, biblioteka, 
fitness club, świetlica)

• informowanie o ofercie miejsc już istniejących

• podjęcie działań integrujących lokalną społeczność

• rozważenie możliwość wykorzystania placówek 
oświatowych w godzinach popołudniowych 



Rekomendacje

Niska wiedza na temat rewitalizacji. 
Utożsamianie rewitalizacji z estetyką i stanem 
technicznym obiektów przy pomijaniu aspektów 
społecznych i gospodarczych.

Edukowanie w zakresie rewitalizacji.



Rekomendacje

• informować o realizowanych inwestycjach

• rozważyć wskazane do rewitalizacji obszary 
przy planowaniu budżetu miasta (nie wszystkie 
wskazane obszary kwalifikują się do 
rewitalizacji)

• rozważyć możliwość współpracy z partnerami 
zewnętrznymi, m.in. podmiotami prywatnymi, 
organizacjami pozarządowymi



Rekomendacje

• rozważyć możliwość powołania doradczego zespołu ds. 
rewitalizacji

• współpracować ze społecznością lokalną

Rewitalizacja jako ważny element samorządności i 
społeczeństwa obywatelskiego.
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