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Wyzwanie

Będziemy dążyć do zaprogramowania rewitalizacji:

● kompleksowej - obejmującej zmiany w różnych sferach życia 
mieszkańców miasta: społecznej (np. edukacja, aktywizacja 
społeczna), kulturowej, gospodarczej (np. promowanie 
samozatrudnienia, ułatwienia w zakładaniu działalności 
gospodarczej), przestrzennej (np. remonty, działania 
infrastrukturalne dla tworzenia przyjaznego, bezpiecznego 
otoczenia) czy środowiskowej

● zintegrowanej - poprzez współpracę i uporządkowanie działań 
różnych podmiotów (aby np. techniczna poprawa warunków 
zamieszkania na obszarach kryzysowych zawsze szła w parze z 
działaniami społecznymi adresowanymi do mieszkańców)

● skoncentrowanej terytorialnie – odnoszącej się do konkretnego 
zdegradowanego obszaru, a nie punktowych działań



Współpraca

Rewitalizacja jest procesem złożonym i długotrwałym, którego sukces 
zależy od wielu czynników.

Nie może ograniczać się tylko do działań miejskich.

Dlatego liczmy na Państwa współpracę zarówno przy realizacji 
konkretnych zadań jak również przy programowaniu działań 

rewitalizacyjnych na lata 2014+.

W ramach prac nad aktualizacją programu rewitalizacji zaplanowaliśmy 
cykl spotkań i debat, do udziału w których zapraszamy wszystkie grupy 

interesariuszy procesu rewitalizacji.



Cel konsultacji

● zapewnienie udziału lokalnej społeczności przy aktualizacji 
programu rewitalizacji

● pozyskanie partnerów do realizacji projektów rewitalizacyjnych

● identyfikacja lokalnych liderów w zakresie planowanych działań 
rewitalizacyjnych

● maksymalizacja efektywności i trafności wypracowanych 
kierunków działań



Interesariusze

● mieszkańcy, 

● prywatni właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie,

● przedsiębiorcy,

● podmioty kościelne,

● organizacje pozarządowe,

● instytucje kultury,

● lokalni liderzy,

● rady osiedli,

● grupy nieformalne.



Tematy konsultacji

● delimitacja obszarów kryzysowych,

● wyznaczenie kierunków działań,

● źródła finansowania działań rewitalizacyjnych,

● system wdrażania i monitorowania programu,

● projekty rewitalizacyjne.



W ramach prowadzonych konsultacji będzie możliwość wnoszenia 
uwag i wniosków w formie pisemnej 

w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres  
rewitalizacja@plock.eu

Informacje o prowadzonych konsultacjach, w tym terminy i miejsca 
spotkań, debat, przyjmowania wniosków i uwag do projektu dokumentu 

przekazywane będą za pośrednictwem:
strony internetowej: www.plock.eu 

mediów lokalnych
portalu społecznościowego.

mailto:rewitalizacja@plock.eu
http://www.plock.eu/


Wyniki konsultacji zamieszczone zostaną na stronie 
http://www.plock.eu/pl/rewitalizacja.html

http://www.plock.eu/pl/rewitalizacja.html


Dziękuję za uwagę

Kontakt

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
rewitalizacja@plock.eu

Michał Balski
Telefon   24  367 17 68
Pokój C-307

Dorota Chudowska-Rączka   
Telefon  24  367 17 94
Pokój C-313

Agnieszka Malinowska
Telefon 24  367 14 53
Pokój C-314

Iwona Stanowska
Telefon  24  367 14 53
Pokój C-314


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9

