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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka           

to dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

realizację projektów z zakresu odnowy zdegradowanych 

obszarów miast.

Zawiera charakterystykę obszarów zdegradowanych 

przeznaczonych do odnowy oraz informacje na temat 

planowanych projektów rewitalizacyjnych.
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Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka    

jest kompleksowa odnowa wytypowanych do rewitalizacji 

obszarów miasta w aspektach infrastrukturalno – 

przestrzennym, gospodarczym i społecznym, która ma 

prowadzić do wzmocnienia potencjału rozwojowego miasta 

Płocka, jako ośrodka równoważenia rozwoju oraz 

historycznej stolicy Mazowsza, chroniącego walory 

przyrodniczo – krajobrazowe oraz lokalne dziedzictwo 

kulturowo – historyczne, dbającego o wysoką jakość życia 

mieszkańców.
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Celem ogólnym Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Płocka jest odnowa zdegradowanych i zagrożonych 

marginalizacją obszarów miasta.

Cel ten jest realizowany przez wskazane cele szczegółowe, 

które dotyczą każdej z koniecznych do uwzględnienia w 

procesie rewitalizacji miasta sfer: społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej (infrastrukturalnej).
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Cele szczegłówe Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Płocka

● ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym
● poprawa jakości i dostępności do infrastruktury o charakterze 

 społeczno – edukacyjnym
● rozwój infrastruktury dla celów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych
● zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych
● przywrócenie mieszkańcom Płocka pełnowartościowych terenów zielonych,     
  miejsc rekreacji
● zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa
● poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, estetyki                
  przestrzeni publicznych
● odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych
● przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym marginalizacji

 i wykluczeniu społecznemu
● rozwój infrastruktury technicznej
● poprawa jakości środowiska
● tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
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W zaktualizowanym na lata 2007-2013 Programie Rewitalizacji 

wyznaczonych zostało:

● dziesięć obszarów kwalifikujących się do rewitalizacji w 

ramach zintegrowanych projektów odnowy obszarów miejskich

● sześć obszarów kwalifikujących się do rewitalizacji w ramach 

infrastruktury mieszkalnictwa. 



Obszary kwalifikujące się do rewitalizacji w ramach 
zintegrowanych projektów odnowy miejskiej

Obszar   Z-1    Osiedle Stare Miasto

Obszar   Z-2    Osiedle Kolegialna

Obszar   Z-3    Osiedle Dworcowa

Obszar   Z-4    Osiedle Kochanowskiego

Obszar   Z-5    Osiedle Dobrzyńska, Skarpa

Obszar   Z-6    Osiedle Łukasiewicza

Obszar   Z-7    Osiedle Międzytorze

Obszar   Z-8    Osiedle Radziwie

Obszar   Z-9    Osiedle Trzepowo

Obszar   Z-10  Osiedle Tysiąclecia



Obszary kwalifikujące się do rewitalizacji w ramach 
odnowy infrastruktury mieszkalnictwa

Obszar    M-1     Osiedle Stare Miasto

Obszar    M-2     Osiedle Kolegialna

Obszar    M-3     Osiedle Dobrzyńska, Skarpa

Obszar    M-4     Osiedle Międzytorze

Obszar    M-5     Osiedle Radziwie

Obszar    M-6     Osiedle Trzepowo
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Kryteria wyboru obszarów przeznaczonych

do rewitalizacji

● wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

● wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

● niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

● wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

● porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego

Wartości referencyjne poszczególnych wskaźników na 

wyznaczonych obszarach kryzysowych są „gorsze” niż średnia 

dla województwa mazowieckiego.
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Projekty realizowane w latach 2007-2013 w ramach 

Programu Rewitalizacji podzielone zostały na pięć 

kategorii:

●  Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

●  Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Inicjatywy JESSICA

●  Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

●  Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu 

Miasta Płocka

●  Pozostałe działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji (LPR).
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  W przypadku ubiegania się na realizację projektu 

rewitalizacyjnego o środki unijne z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast oraz 

w ramach Inicjatywy Jessica

   warunkiem koniecznym 

jest

   wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji.  
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Procedura wnioskowania o dofinansowanie w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013

1)Identyfikacja projektu rewitalizacyjnego

2)Złożenie do Urzędu Miasta Płocka wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji

3)Wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwałą Rady 

Miasta Płocka

4)Złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z procedurą wskazaną w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego
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Przygotował: 

Referat Rewitalizacji Miasta

Oddział Strategii Rozwoju Miasta

Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury

Płock 2013

 


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13

