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1. Wprowadzenie 
 

Niniejszy dokument powstał na bazie raportu stanowiącego podsumowanie warsztatów, które 

odbyły się w dniach 4-6 września 2013r. w sali Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy 

ul. Tumskiej 13 w Płocku. Ten trzydniowy cykl spotkań został zorganizowany wspólnie przez 

Urząd Miasta Płocka i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Warsztaty te – mające umożliwić 

wypracowanie nowych koncepcji dotyczących ukształtowania przestrzeni Nowego Rynku 

w Płocku – zgromadziły szerokie grono zainteresowanych.  

 

W warsztatach udział wzięli zarówno zaproszeni reprezentanci kluczowych dla rewitalizacji 

Nowego Rynku instytucji jak i przedstawiciele społeczności lokalnej. W założeniu udział 

w spotkaniach możliwy był dla każdego zainteresowanego zagadnieniem mieszkańca, 

przedstawiciela organizacji społecznej czy też instytucji publicznej lub prywatnego biznesu. 

Ostatecznie w spotkaniach udział wzięli zarówno reprezentanci społeczności lokalnej jak 

i władz miejskich, a także reprezentanci kluczowych gestorów terenów w obszarze dzielnicy. 

W trakcie spotkania wypracowano szereg zapisów dotyczących uszczegółowienia planu 

rewitalizacji dla Nowego Rynku. Ustalenia te zostały zawarte w niniejszym raporcie. 

Równolegle wypracowano założenia dotyczące ogólnej koncepcji urbanistycznej 

zagospodarowania terenu.  

 

Celem niniejszego dokumentu jest podsumowanie wyników tych prac w formie 

umożliwiającej podjęcie skoordynowanych działań związanych z realizacją całości 

przedsięwzięcia. Oznacza to iż – bazując na wynikach prac warsztatowych – zawiera 

on szereg autorskich spostrzeżeń autora, w tym nie wynikających wprost z dyskusji 

prowadzonych w trakcie spotkań warsztatowych. 

 

2. Podsumowanie prac warsztatowych nad koncepcją 

zagospodarowania Nowego Rynku 
 

2.1. Cel i forma warsztatów 
 

Celem organizacji warsztatów „Charrette” stało się podjęcie partnerskiej dyskusji 

pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi procesem przekształceń stronami, dotyczącej 

szczegółowych celów i zasad przekształceń przestrzeni Nowego Rynku. Przyjęto także szereg 

celów szczegółowych, wśród których wymienić należy: 

 

• Wypracowanie założeń dotyczących przekształceń przestrzeni Nowego Rynku 

• Opracowanie szczegółowych zapisów do aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji 

• Podjęcie partnerskiego dialogu ze społecznością lokalną 
 

Przyjęto, iż zgodnie z formułą warsztatów Charrette, grupa która przyjęła zaproszenie 

do udziału w spotkaniach pracować będzie metodą partycypacyjną. Oznacza to bezpośrednie 

włączenie w proces wypracowywania poszczególnych decyzji  zarówno szeroko rozumianej 

społeczności lokalnej jak i reprezentantów zainteresowanych stron i instytucji. Tym samym, 

wszystkie decyzje podejmowane były metodą konsensusu w trakcie prac warsztatowych. 

Równocześnie całość prac, podzielona na sześć sesji w trakcie trzech dni, została 
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przygotowana w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu uczestników 

spotkania. 

 

W trakcie spotkań wykorzystano szereg technik prowadzenia spotkań warsztatowych, w tym 

m.in.:  

• Prezentacje i dyskusje plenarne 

• Ankiety skierowane do wszystkich uczestników warsztatów 

• Prace w grupach roboczych – dyskusje i przygotowanie stanowisk 

• Głosowania plenarne 

 

2.2. Obecna i przyszła rola Nowego Rynku w strukturze miasta 
 

W trakcie prac uczestnicy spotkań określili obecną oraz przyszłą rolę i znaczenie obszaru 

w strukturze miasta. I tak, najważniejsze zapisy dotyczące cech charakteryzujących obecną 

rolę Nowego Rynku w strukturze miasta przedstawiają się następująco: 

 

1. Parking – przestrzeń komunikacyjna , odhumanizowana 

2. Niedoinwestowanie i brzydota wielu budynków zlokalizowanych w pierzejach 

3. Degradacja społeczno – ekonomiczna 

4. Centralny parking dla Starego Miasta, Śródmieścia 

5. Rzemiosło, kultura, usługi, handel 

6. Punkt sporu 

7. Komunikacja 

8. Sezonowe rozszerzenie handlu 

9. Okolicznościowe imprezy kulturalne 

10.  Handel  

11.  Komunikacja piesza i samochodowa 

12.  Miejsce spotkań marginesu społecznego 

13. Zdegradowana funkcja handlowo usługowa 

14. Przechodnia przestrzeń między Tumską a osiedlami 

15. Szczątkowe funkcje handlowe 

16. Duży parking uzupełniający funkcję handlową 

17. Dominacja małych przedsiębiorstw (około 300) 

18. Zdegradowany teren zieleni i małej architektury 

19. Sąsiedztwo teatru 

20. Nieurządzona i niefunkcjonalna część zielona 

 

Najważniejsze cechy charakteryzujące przyszłą rolę Nowego Rynku w strukturze miasta: 

 

1. „Brama do miasta” 

2. Wielofunkcyjna, centralna przestrzeń publiczna z zielenią jako funkcją dominującą, 

z funkcją parkingową wprowadzoną pod ziemię. Przestrzeń przyjazna i dostępna dla 

mieszkańców 

3. Przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym, atrakcyjnym i przede wszystkim 

innowacyjnym, będąca bardziej interesującą alternatywą dla funkcji handlowej 

na Podolszycach 

4. Podziemny parking 

5. Miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców 

6. Koło zamachowe rewitalizacji Tumskiej 

7. Ośrodek integracji społecznej 
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8. Parkingi podziemne – zagęszczenie rozładowujące problemy komunikacyjne 

9. Rozwój ośrodka kultury z centrum w teatrze i bibliotece 

10.  Reprezentacyjne i rekreacyjne 

11. Handlowa z zapleczem socjalnym (toalety) 

12. Uporządkowany parking 

13. Funkcja reprezentacyjna 

14. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców i turystów 

15. Centralne i reprezentacyjne miejsce wypoczynku i rekreacji 

16. Ośrodek żywej, alternatywnej kultury 

17. Ożywienie gospodarcze poprzez rozwój handlu i usług adekwatne do ww. funkcji 

18. Miejsce spotkań biznesowych – miejsce współpracy biznesu i kultury 

19. Miejsce handlu i zanikających usług 

20. Sprawny węzeł komunikacyjny – łączenie różnych form transportu, komunikacja 

zbiorowa i indywidualna 

21. Wzmocnienie funkcji handlowo - usługowych 

 

2.3. Najważniejsze elementy wizji rozwoju Nowego Rynku 

 
Na bazie kolejnego etapu prac warsztatowych poszczególne grupy robocze szczegółowo 

określiły zapisy wizji rozwoju dzielnicy – w odniesieniu do poszczególnych zagadnień.  

 

Sformułowania te przedstawiają się następująco: 

 

Zagadnienie: Architektura 
 

1. Zlikwidowana „Antypodkowa”, przebudowane toalety 

2. Realizacja parkingu podziemnego 

3. Odtworzenie „Podkowy” jako nowego elementu decydującego o wizerunku miasta 

4. Realizacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej 

5. Realizacja przyjaznych terenów zielonych z małą architekturą i punktem czerpania 

wody oligoceńskiej 

6. Galeria plenerowa 

7. Zmodernizowana zabudowa pierzei 

 

Zagadnienie: Urbanistyka i komunikacja 

 

1. Rozwinięte układy komunikacji pieszej, rowerowej, samochodowej i zbiorowej 

(autobusy) 

2. Powiązanie funkcjonalne i komunikacyjne Nowego Rynku z Pasażem i targowiskiem 

śródmiejskim 

3. Połączenie funkcjonalne części północnej i południowej Nowego Rynku 

4. Zrealizowany z dogodnym wjazdem parking podziemny 

5. Park – z zielenią wysoką i niską, obejmujący wartościowe elementy zieleni istniejącej 

6. Uzupełniona zabudowa pierzei otaczających Nowy Rynek 

7. Przebudowana „Antypodkowa” 
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Zagadnienie: Społeczeństwo 

 

1. Nowy Rynek przestrzenią społecznie wielofunkcyjną (parking podziemny, rekreacja, 

wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych, tereny zielone bez barier) 

2. Atrakcyjne dla wszystkich grup wiekowych rozwiązania w zakresie małej i „dużej” 

architektury 

3. Dostępne i estetyczne toalety 

4. Integracja społeczności obszaru (mieszkańców Nowego Rynku i reszty miasta) 

5. Przestrzeń bezpieczna w dzień i w nocy 

 

Zagadnienie: Gospodarka 

 

1. Rozwinięte usługi, handel i gastronomia 

2. Rozwinięta drobna przedsiębiorczość 

3. Wykorzystanie podwórek na cele ogólnomiejskie 

4. Ułatwienia podatkowe dla inwestorów 

5. Preferencyjne czynsze dla inwestorów 

6. Miejsca dla rzemieślników wykonujących unikatowe i zanikające zawody 

 

Zagadnienie: Technika i infrastruktura 

 

1. Zapewnienie dostępu do wszystkich mediów 

2. Zakaz stosowania paliw stałych w ogrzewaniu 

3. Uporządkowana infrastruktura podziemna (w tym – kanały przełazowe) 

4. Dodatni bilans energetyczny nowej zabudowy 

5. Zapewnione dostawy i odbiory mediów w zakresie dostosowanym do specyficznych 

funkcji obszaru 

6. Dostosowanie dostaw energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia i iluminacji 

 

Zagadnienie: Zarządzanie 

 

1. Uporządkowana struktura własności, przejęcie części terenów przez miasto 

2. Opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

3. Pozyskane fundusze zewnętrzne i zabezpieczone środki własne na cele realizacji 

zamierzeń 

4. Przekazanie ewentualnych nowych obiektów w zarząd spółce publicznej 

5. Utrzymanie całości placu we własności miasta 

 
2.4. Identyfikacja głównych obszarów możliwych przekształceń 

 
Kolejnym etapem prac stało się określenie głównych przestrzeni możliwych przekształceń 

w obrębie Nowego Rynku. Dokonano tego także podczas pracy w grupach. Każdy z zespołów 

otrzymał ankietę, w której określono najważniejsze – zdaniem członków zespołu – elementy 

przestrzeni obszaru. Jednocześnie kierowano się wskazówką, iż elementy te mogą obejmować 

zarówno przestrzenie zdegradowane jak i wymagające dopiero kompleksowego urządzenia. 

I tak, na liście zbiorczej tychże wstępnie znalazły się: 
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Zidentyfikowane główne tereny nowych inwestycji 

 

1. Pod Rynkiem – cz. Północna 

2. Pod Rynkiem – cz. Południowa 

3. Przy Teatrze 

4. Narożnik 

5. Przy Tumskiej 
 

Zidentyfikowane główne obszary przestrzeni publicznej 

 

A. Przed Teatrem – Plac Defilad 

B. Zieleniec 

C. Nowy Rynek – Zachód 

D. Nowy Rynek – Wschód 

E. Pasaż 

F. Królewiecka 

G. Jachowicza 

 

Zidentyfikowane główne zespoły zabudowy – do przekształceń i rewitalizacji 

 

I. Antypodkowa 

II. Sajgonka 

III. Pierzeja Zachodnia 

IV. Przy Królewieckiej 

V. Pierzeja Północna 

VI. Pierzeja Wschodnia 
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Ryc. 1. Zbiorcze zestawienie terenów możliwych przekształceń 
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2.5. Wybór 6 najważniejszych przestrzeni do przekształceń 

 
Kolejnym etapem prac stał się wybór sześciu najważniejszych obszarów – do objęcia 

przekształceniami w pierwszym etapie realizacji. Dokonano tego poprzez głosowanie 

za pomocą punktów samoprzylepnych. 

 

Na bazie powyższych ustaleń wybrano następujące obszary do opracowania szczegółowego: 

 

1. Pod Rynkiem – cz. Północna 

2. Pod Rynkiem – cz. Południowa 

A. Przed Teatrem – Plac Defilad 

B. Zieleniec 

I.  Antypodkowa 

II. Sajgonka 

IV. Przy Królewieckiej 

 
2.6. Cele przekształceń Nowego Rynku 

 
Na bazie powyższych ustaleń w poszczególnych grupach sformułowano zapisy dotyczące 

celów przekształceń Nowego Rynku. Przyjęto przy tym, iż cel – to zapis wyznaczający 

kierunek działania. Zapisy dotyczące celów przekształceń służyć będą zdefiniowaniu 

szczegółowych działań do podjęcia.  

 

Na bazie dyskusji zaproponowano następujące sformułowanie celu głównego przekształceń: 

 

Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni Nowego Rynku. 

 

W ramach prac zespołu planującego sformułowano także propozycje celów szczegółowych 

dla poszczególnych sfer. Zapisy te obejmują:  

 

Architektura: Podniesienie standardu zabudowy w celu wykreowania nowej wizytówki 

miasta   

 

Gospodarka: Ożywienie gospodarcze w rejonie Starego Miasta, Tumskiej i okolic; 

Podniesienie prestiżu lokalizacji w tym rejonie  

 

Społeczeństwo: Stworzenie możliwości rekreacji i wypoczynku dla różnych grup 

wiekowych 

 

Zarządzanie: Pozyskanie funduszy, zarządzanie funduszami, przekazanie 

zrealizowanego projektu w zarządzanie kompetentnej instytucji 

 

Infrastruktura i technika: zapewnienie dostępności mediów determinujących jakość 

zamieszkania, życia oraz działalności gospodarczej i kulturalnej 

 

Urbanistyka: Wprowadzenie funkcji rekreacyjnej i integracyjnej w otoczeniu zieleni 
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2.7. Określenie projektów i przedsięwzięć do realizacji 

 
Na bazie uprzednio wypracowanych rezultatów każda z grup roboczych sformułowała szereg 

szczegółowych projektów i przedsięwzięć, możliwych do ujęcia w uszczegółowieniu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru. Zapisy te podzielono na grupy, odnoszące się 

do poszczególnych typów rewitalizacji: 

 
Sformułowania te przedstawiają się następująco: 

 

Sfera: Architektura 

 

1. Budowa Podkowy 

2. Likwidacja Antypodkowy – Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” 

3. Budowa obiektu – symbolu miasta (znaku identyfikacyjnego) 

4. Budowa parkingów podziemnych 

5. Budowa punktu czerpania wody oligoceńskiej 

6. Renowacja kamienic (elewacje i podwórza) 

 

Sfera: Gospodarcza 

 

1. Preferencyjne podatki dla inwestorów 

2. Fundusze na renowację budynków zabytkowych 

3. Preferencyjne czynsze dla użytkowników lokali 

4. Pozyskanie funduszy UE na budowę parkingu podziemnego 

5. Pozyskanie funduszy na przebudowę infrastruktury 

 

Sfera: Społeczna 

 

1. Likwidacja zjawisk patologicznych 

2. Monitoring obszaru 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa 

4. Alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu 

5. Zmiana nastawienia społecznego do tego miejsca 

6. Rozwój kulturalny 

 

Sfera: Urbanistyka 

 

1. Wyprowadzenie parkingu z powierzchni placu pod ziemię 

2. Wytworzenie zielonej plaży 

3. Kompleksowy projekt nowych nasadzeń z zachowaniem wartościowej istniejącej 

zieleni 

4. Wytworzenie nowych ciągów pieszych, rowerowych, biegowych, rolkowych 

5. Skomunikowanie palcu północnego i południowego z ciągami komunikacyjnymi 

miejskimi 

 

Sfera: Infrastruktura i technika 

 

1. Inwentaryzacja stanu obecnego  

2. Budowa sieci C.O. 

3. Budowa sieci gazowej (ewentualnie) 
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4. Uporządkowanie (rozdział) i dostosowanie kanalizacji do nowych potrzeb 

5. Modernizacja sieci elektrycznej 

6. Połączenie z zewnętrzną infrastrukturą drogową 

 

Sfera: Zarządzanie 

 

1. Pozyskanie funduszy 

2. Wybór rzetelnego i kompetentnego wykonawcy 

3. Dobra firma projektowa 

4. Plan zabudowy przestrzennej 

5. Zawiązanie partnerstwa na rzecz projektu 

6. Powołanie zespołu prowadzącego projekt 

 
Sformułowane na poprzednim etapie prac propozycje projektów i przedsięwzięć do realizacji 

poddane zostały następnie publicznej ocenie co do ich ważności i pilności dla rewitalizacji 

dzielnicy. Ocena ta dokonana została metodą głosowania. W rezultacie wybrano projekty 

i przedsięwzięcia do bardziej szczegółowego opracowania. Na liście tej znalazły się: 

 

A2. Likwidacja / przebudowa Antypodkowy 

A4. Budowa parkingów podziemnych 

A6. Renowacja kamienic i podwórek 

U3. Uporządkowanie istniejących i wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni 

U5. Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego obszaru 

I2. Kompleksowa przebudowa sieci podziemnych 
Z4. Opracowanie planu miejscowego 
Z6. Powołanie zespołu prowadzącego projekt  
 
Dla wybranych w głosowaniu projektów opracowano w trakcie kolejnej sesji warsztatowej 

elementy tzw. „fiszek projektowych”. Dokonano tego na bazie wzorcowej tabeli. Pozwoliło 

to na określenie dla każdego z projektów i przedsięwzięć takich elementów jak: 

• Centralny cel projektu 

• Znaczenie projektu dla rewitalizacji dzielnicy 

• Zakładany zakres projektu 

• Oczekiwane wyniki realizacji projektu 

• Zakładany sposób finansowania realizacji projektu 

• Zakładany sposób realizacji projektu 

 

2.8. Prezentacja wizji rozwoju Nowego Rynku 

 
Końcowym etapem prac warsztatowych stała się prezentacja wizji ukształtowania przestrzeni 

Nowego Rynku. Wypracowano ją na bazie koncepcji pojawiających się na rysunkach 

szczegółowych, wypracowanych przez poszczególne grupy. Ma ona charakter szkicowy – 

stanowić może podstawę do dalszego opracowania projektowego. Przedstawiono ją na rycinie 

poniżej: 
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Ryc. 2. Wizja rozwoju – wersja „kompromisowa” wypracowana na warsztatach 
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Jednak w trakcie dyskusji plenarnej okazało się, że nie wszyscy uczestnicy spotkania zgadzają 

się na jej przyjęcie. Dlatego też – do dalszych rozważań – opracowano dwa kolejne warianty 

„skrajne”: z odbudową tzw. Podkowy i z całkowitą rezygnacją z tej koncepcji. 

Zaprezentowano je na poniższych rycinach: 

 

 
Ryc. 3. Wizja rozwoju – wersja z „Podkową” 
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Ryc. 4. Wizja rozwoju – wersja „bez Podkowy” 
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2.9. Podsumowanie całości warsztatów 

 
W trakcie warsztatów wypracowano szereg elementów mogących złożyć się na koncepcję 

rewitalizacji obszaru Nowego Rynku w Płocku. Materiał ten możliwy jest do wykorzystania 

przy aplikowaniu o fundusze zewnętrzne, a uspołeczniony sposób jego wypracowania 

gwarantuje konsens głównych interesariuszy programu co do zasadniczych kierunków 

działania. 

 

Równocześnie wypracowano materiał bazowy do określenia koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania obszaru. Materiał ten posłużyć może opracowaniu lub weryfikacji 

dokumentów planistycznych dla przedmiotowego obszaru. Z uwagi jednak na ujawnione 

różnice zdań co do kluczowego elementu zagospodarowania obszaru – czyli ew. 

odbudowy tzw. Podkowy – koniecznym jest w pierwszym rzędzie podjęcie ostatecznej 

decyzji co do tego zagadnienia. Jest to warunkiem kontynuacji prac nad koncepcją 

zagospodarowania przestrzeni oraz innymi dokumentami, w tym – zapisami planu 

miejscowego.  

 

Dopiero ostateczna decyzja w tym względzie pozwoli na ustalenie bazy do sformułowania 

aplikacji o fundusze zewnętrzne na realizację całości przedsięwzięcia.  

 

3. Uwagi dotyczące wpływu własności na możliwości realizacji 

inwestycji w obszarze Nowego Rynku 
 

Z przedstawionego powyżej podsumowania prac warsztatowych wyłania się dość spójna 

koncepcja ukształtowania przestrzeni Nowego Rynku, przy czym obejmuje ona trzy warianty 

ukształtowania przestrzeni placu. Tzw. wariant „kompromisowy” zdaje się nie nieść jakichś 

zasadniczych problemów w odniesieniu do kwestii własnościowych. Jednakże pozostałe dwie 

nie uwzględniają w pełni kwestii własnościowych. Dotyczy to w szczególności tych zapisów 

koncepcji, które dotyczą likwidacji zabudowy stanowiącej własność prywatną. A jak się 

wydaje, w sytuacji gdy część terenów i obiektów należy do właścicieli prywatnych, 

zagadnienie to może w znacznym stopniu utrudnić realizację rozwiązań sprzecznych z ich 

dążeniami czy interesami.  

 

Rzecz jasna, władze miejskie mogą dążyć do przejęcia na własność części terenów (co zresztą 

stanowiło przedmiot dyskusji na warsztatach). Niezależnie jednak od potencjalnie wysokich 

kosztów takiego rozwiązania, jest ono w warunkach polskich trudne do realizacji i – jak się 

wydaje – jest uzasadnione jedynie w niewielu wypadkach. Zalicza się do nich: 

 

- realizacja celu publicznego (zgodnie z zapisami odpowiednich ustaw)  

 

- realizacja układów infrastruktury komunikacyjnej (określonych w zapisach planu 

miejscowego) 

 

- zawiązanie partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz realizacji kreślonego 

przedsięwzięcia. 
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 Jak się wydaje, w wypadku niewielkiego zainteresowania właścicieli kluczowych obiektów 

w obszarze Nowego Rynku realizacją skoordynowanego programu przekształceń 

skorzystanie z trzeciego z zaproponowanych rozwiązań może być problematyczne.  

 

Równie problematycznym może stać się objęcie obszaru Nowego Rynku programem 

realizacji infrastruktury komunikacyjnej. Zgodnie z zapisami wypracowanej koncepcji, 

przestrzeń tam stać się ma przede wszystkim przestrzenią publiczną. Tym samym – mimo 

uwzględnienia w koncepcjach budowy parkingu podziemnego – wykorzystanie tej ścieżki 

także wydaje się być trudne. 

 

Ostatnią możliwością jest objęcie Nowego Rynku programem realizacji celu publicznego –

zgodnie z zapisami odpowiednich ustaw. Jednakże i tu pojawia się trudność – albowiem 

realizacja przestrzeni publicznej nie jest w polskim ustawodawstwie jednoznacznie uznawana 

za cel publiczny. Tym samym decyzję w tej kwestii można by łatwo podważyć.  

 

Powyższe rozważania prowadzą nas do konkluzji iż najbezpieczniejszym wariantem – z 

uwagi na kwestie własnościowe – jest rozwiązanie „kompromisowe”, a więc przyjęte na 

warsztatach i nie naruszające obecnych stosunków własnościowych.  

 

4. Sugerowany wybór wariantu ukształtowania przestrzeni 

Nowego Rynku 
 

Na bazie powyższych rozważań uznać należy iż z uwagi na: 

 

- decyzje podjęte na warsztatach 

 

- wyniki dyskusji w trakcie prezentacji wyników warsztatu (w dniu 10.10.2013 w Sali 

sesyjnej Urzędu Miasta) 

 

- kwestie własnościowe 

 

najwłaściwszym wyborem jest przyjęcie do realizacji tzw. wariantu „kompromisowego”, 

a więc obejmującego ew. przebudowę istniejącego budynku „Antypodkowy” oraz 

ograniczoną odbudowę „Podkowy” (lub zaznaczenie śladu dawnego budynku w 

przestrzeni placu).  

 

5. Sugerowana strategia realizacji całości zamierzenia 
 

Sterowanie rozwojem przestrzennym miasta jest możliwe przy wykorzystaniu szeregu 

elementów. W niniejszym rozdziale opisano ich możliwie pełną typologię, na bazie której 

sformułowano rekomendacje dotyczące ich zastosowania do programu rewitalizacji Nowego 

Rynku w Płocku. W dalszym ciągu rozdziału zaprezentowano propozycję określenia 

logicznej kolejności realizacji tychże zamierzonych projektów i przedsięwzięć, na bazie której 

sformułowano finalny harmonogram realizacji programu rewitalizacji obszaru.  

 

Przegląd możliwych do wykorzystania modeli realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

powinien być powiązany z omówieniem zarówno poszczególnych instrumentów działania jak 

i tzw. narzędzi polityki publicznej, jako „podstawowych” elementów składowych każdego z 

instrumentów. Oznacza to przyjęcie dwóch poziomów klasyfikacji: 
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- narzędzi polityki publicznej – będących bazowymi koncepcjami działania sektora 

publicznego, które można wiązać ze sobą w postaci bardziej skomplikowanych instrumentów 

zarządzania; 

- instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym miasta – bazujących 

na wykorzystaniu jednego lub więcej z zestawu narzędzi polityki publicznej.  

 

Według tej klasyfikacji narzędziami polityki publicznej nazywamy pojedyncze koncepcje 

działania sektora publicznego o charakterze uniwersalnym,
1
 które mogą być w różny sposób 

ze sobą wiązane w celu realizacji określonego przedsięwzięcia rozwojowego. Natomiast 

instrumentem sterowania rozwojem miasta nazywamy spójny zestaw ściśle ze sobą 

powiązanych i wzajemnie się uzupełniających narzędzi polityki publicznej, służący realizacji 

określonego zamierzenia rozwojowego.  

 

Poniżej przedstawiono klasyfikacje owych elementów, wraz z przykładowymi instrumentami 

planistycznymi stosowanymi obecnie w Polsce. Jednak omówienie to rozpocząć należy od 

określenia zestawu możliwych do wykorzystania narzędzi polityki publicznej (opisanych 

przez deMonchaux i Schustera, 1997), z wykorzystaniem których budowane są następnie 

instrumenty sterowania rozwojem. Wymienić tu można pięć podstawowych elementów:
2
 

 

 „bezpośrednie zaangażowanie się gminy” - zapewnienie bezpośredniego zaangażowania 

się sektora publicznego w proces rozwoju (inwestycji), co obejmować może zarówno 

zapewnienie funduszy publicznych na realizację i następnie zarządzanie danym projektem 

inwestycyjnym, jak też i wchodzenie rozmaitych instytucji sektora publicznego (np. władz 

samorządowych) w spółki z kapitałem prywatnym celem realizacji określonego projektu. 

 

 „regulacja” - tworzenie określonych regulacji, rządzących procesem rozwoju - w tym także 

upraszczanie lub przeformułowanie już istniejących. 

 

 „zachęty inwestycyjne” - zapewnianie określonych korzyści finansowych dla inwestorów 

spełniających warunki dla ich uzyskania. Obejmować one mogą bezpośrednie granty, nisko 

oprocentowane pożyczki i kredyty, a także inne, pośrednie – np. ulgi podatkowe. Zachęty 

można przyznawać wszystkim spełniającym określone kryteria, jak i w sposób uznaniowy.  

 

 „transfer i ubezpieczanie praw” - przekazywanie najrozmaitszych praw (w tym własności) 

w ręce osób trzecich, a także ubezpieczanie praw właścicieli i inwestorów do podejmowania 

określonych inicjatyw. 

 

 informacja” - zapewnianie odpowiedniej informacji na temat możliwości podejmowania 

określonych działań, a także ich kosztów i oczekiwanych efektów. W tych ramach mieści się 

m.in. promocja interesujących terenów inwestycyjnych, reklama procesu, publikacje 

w mediach itp. Informowanie jest także częścią składową marketingu terytorialnego.   

 

Na podstawie omówionych powyżej narzędzi budować można rozmaite instrumenty 

sterowania rozwojem przestrzennym miasta, bazujące zazwyczaj na wykorzystaniu 

                                                 
1
 Możliwe do wykorzystania przez różne szczeble administracji, i możliwe do zastosowania przy budowie 

polityki publicznej w dowolnej dziedzinie będącej w polu zainteresowania sektora publicznego. 
2
 Narzędzia te mają charakter uniwersalny – oznacza to, że nie wszystkie można wykorzystywać przy budowie 

polityki przestrzennej miasta i definiowania instrumentów sterowania jego rozwojem. 
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przynajmniej dwóch elementów z powyższego zestawu. Tworzenie tych instrumentów 

w dużym stopniu zależy zarówno od sytuacji lokalnej, jak i przedmiotu działania.  

Nie jest możliwe pełne opisanie zestawienia wszystkich tych instrumentów – wiążą się one 

bowiem z różnym rozkładaniem akcentów zależnym od lokalnej specyfiki. Podawane 

są jednak ich podstawowe kategorie, ujęte także w dokumentach Międzynarodowej Federacji 

Mieszkalnictwa i Planowania IFHP (patrz: T. Markowski, 2001). Wymieniają one sześć 

podstawowych grup owych instrumentów: 

 

- planistyczne (np. planowanie strategiczne, planowanie użytkowania terenów, 

ograniczenia w prawach zabudowy, planowanie przestrzenne – w tym o charakterze 

pozaustawowym jak np. strategie rozwoju przestrzennego czy plany koordynacyjne dla 

przedsięwzięć o charakterze zintegrowanym); 

 

- rynkowe (np. nabywanie gruntów na otwartym rynku, wymiana gruntów wraz 

ze scaleniem, sprzedaż gruntów powiązana z formami użytkowania i przyszłymi 

przychodami, wchodzenie w partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz zagospodarowania 

terenów, umowy z developerami zabezpieczającymi publiczne interesy w zakresie gruntów 

publicznych i ich zagospodarowania); 

 

- finansowania rozwoju (np. studia wykonalności strat i zysków 

z projektowanego zagospodarowania lub przekształceń zabudowy, tworzenie kapitału ryzyka 

dla celów zagospodarowania i przekształcania terenów);  

 

- podatkowe (np. podatki od nieruchomości ad walorem – obejmujące zarówno 

ziemię jak i budynki, roczny podatek od wartości ziemi, podatek od przyrostu wartości ziemi, 

podatek od prawa do zabudowy, karny podatek od terenów pozostawionych wolnymi 

od zabudowy lub użytkowanych nieefektywnie); 

 

- pozostałe prawne (np. komunalizacja terenów, ograniczenia w prawach 

nabywania gruntów i prawach własności, wywłaszczanie na cele publiczne lub – 

w niektórych przypadkach – pod inwestycje prywatne, prawo pierwszeństwa sektora 

publicznego w transakcjach obrotu ziemią); 

 

- wspierania (np. tworzenie specjalistycznych struktur organizacyjnych, bazy 

informacji o terenach, szczegółowe programy realizacji polityki użytkowania gruntów). 

 

W powyższej klasyfikacji do grupy instrumentów rynkowych zaliczono zagadnienia 

odnoszące się do gospodarowania gruntami. Również bardzo szerokim jest pojęcie 

instrumentów wspierania, do których zaliczyć należy wszelkie zagadnienia związane m.in. 

z marketingiem nieruchomości i współpracy ze społecznością lokalną. 

Niezależnie od powyższej klasyfikacji w odniesieniu do narzędzi i instrumentów zarządzania 

rozwojem niezmiernie istotnym jest określenie sposobu realizacji zadań wiążących się 

z zagospodarowaniem poszczególnych obszarów. Nie jest to możliwe bez szczegółowego 

opisania czterech podstawowych sposobów (modeli) realizacji zadań związanych z różnym 

stopniem zaangażowania sektora publicznego (czyli władz gminy i/lub rządowych) w proces. 

 

W grupie możliwych modeli możemy wyróżnić: 

 

- Bezpośrednie finansowanie; 

- Przedsięwzięcie publiczno – prywatne; 
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- Strefa specjalnej regulacji; 

- Program pomocy technicznej i profesjonalnej. 
 

Poniżej każdy z tych modeli omówiono w szczegółach. 

 

Bezpośrednie finansowanie wiąże się z najwyższym możliwym stopniem zaangażowania 

sektora publicznego w proces rewitalizacji - finansowanie wszystkich wydatków z budżetu 

państwa lub miasta oraz prowadzenie procesu za pomocą administracji publicznej. Przybierać 

on może różne formy: zapewnianie bezpośrednich grantów lub nisko oprocentowanych 

pożyczek, zakładanie i finansowanie korporacji rozwoju miejskiego będących własnością 

publiczną, lub też tworzenie specjalnych agencji, finansowanych bezpośrednio z budżetu 

(poprzez jednorazowe granty lub corocznie). 

 

Przedsięwzięcia publiczno – prywatne oparte są na koncepcji ponoszenia kosztów danej 

inwestycji zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. W tym przypadku zaangażowanie 

sektora publicznego również może przybrać formy bezpośrednich grantów lub pożyczek, lecz 

zazwyczaj jego rola polega na zapewnieniu innych elementów niezbędnych do pomyślnej 

realizacji danego przedsięwzięcia: terenu (np. obszaru będącego własnością komunalną), 

koniecznych prac wstępnych (np. wyburzanie istniejących zdegradowanych struktur lub 

badania archeologiczne) czy też doprowadzenia niezbędnych systemów infrastruktury 

technicznej. 

 

Strefy specjalnej regulacji  bazują na tworzeniu specjalnych zachęt dla potencjalnych 

inwestorów (developerów), które także mogą być projektowane i wprowadzane w różny 

sposób. Zestaw potencjalnych działań może zawierać zarówno zachęty finansowe, jak i 

niefinansowe. Wśród finansowych wymienić należy określone zwolnienia lub odroczenia 

podatkowe, które mogą uczynić potencjalny projekt inwestycyjny bardziej atrakcyjnym dla 

inwestorów. Do zachęt niefinansowych zaliczyć można m.in. uproszczenia w procedurze 

planistycznej i lokalizacyjnej, a także zmniejszenie wymagań w zakresie obowiązkowej 

informacji statystycznej. Tego typu regulacje nie wymagają ani wydatkowania dużych sum z 

budżetu publicznego, ani wchodzenia w spółki z prywatnymi korporacjami, tak więc - w 

rezultacie - nie kosztują dużo.  

 

Programy pomocy technicznej i profesjonalnej mogą zapewnić - przy niskich lub wręcz 

żadnych kosztach - potrzebne doradztwo i informacje dla potencjalnych kompanii 

developerskich. Jednakże tego typu programy są kierowane do wielu raczej małych 

inwestorów, co znacznie ogranicza ich użyteczność w sytuacjach innych, niż rewitalizacja 

dzielnicy mieszkaniowej. Choć - z drugiej strony - również w przypadkach dużych zadań 

inwestycyjnych można sobie wyobrazić ograniczenie roli miasta lub rządu centralnego 

jedynie do aktywnej promocji obszaru - np. przy okazji targów inwestycyjnych. 

W celu dokonania wyboru modelu przekształceń do określonej grupy zadań konieczne jest 

odpowiedzenie na  dwa podstawowe pytania: 

 

Jakie rezultaty chcemy osiągnąć i w jakim horyzoncie czasowym?  

Jeśli celem sektora publicznego (tzn. dowolnej jego agendy) jest szybka realizacja danego 

projektu, a brak jest potencjalnych inwestorów gotowych wyłożyć kapitał na jego realizację, 

koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania owego projektu 

z budżetu. Jeśli zaś dany projekt jest jednym z wielu i nie uważa się go za szczególnie 

priorytetowy, może być realizowany przy użyciu modeli wymagających niższego poziomu 

zaangażowania finansowego i organizacyjnego sektora publicznego. 
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W określonej sytuacji finansowej i prawno-organizacyjnej sektora publicznego, 

na zastosowanie jakiego modelu nas stać? 

Jeśli stać nas na poważne wydatki z budżetu publicznego, możemy rozważać zastosowanie 

modeli wymagających aktywnej partycypacji agend rządowych i samorządowych. Jeżeli 

natomiast nasze środki finansowe są ograniczone, jedynie te modele, które nie wymagają 

znaczących wydatków budżetowych, mogą być brane pod uwagę. 

 

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania należy również zastanowić się nad 

następującymi kwestiami: 

 

- Czy dysponujemy odpowiednim aparatem administracyjnym i profesjonalną wiedzą, 

umożliwiającą pomyślną realizację danego zadania? 

- Czy dana agenda posiada kompetencje prawne, umożliwiające realizację zadania? 

- Czy agenda ta posiada odpowiednie zasoby finansowe i pozafinansowe, umożliwiające 

aktywny udział w realizacji danego projektu? 

- Czy dysponujemy odpowiednim poparciem politycznym i społecznym, umożliwiającym 

bezkonfliktowe działanie? 

 

W poniższych tabelach przedstawiono czynniki wpływające na efektywność poszczególnych 

modeli oraz możliwe skutki zastosowania każdego z nich do realizacji poszczególnych zadań.  

 

Tab. 1. Efektywność modelu „bezpośrednie finansowanie” 

Nazwa modelu „bezpośrednie finansowanie” 

Czynniki, których 

obecność jest 

konieczna dla 

efektywności danego 

modelu 

 możliwość uzyskania wysokich sum pieniędzy z budżetu władz 

lokalnych lub ponadlokalnych; 

 wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu projektami 

inwestycyjnymi w sektorze publicznym; 

 podstawy prawne, umożliwiające agendom publicznym 

przejmowanie roli developera; 

Czynniki, których 

obecność może obniżyć 

skuteczność 

zastosowania danego 

modelu 

 brak pieniędzy w budżecie publicznym; 

 zła alokacja osiągalnych środków finansowych, ich nadmierne 

rozproszenie; 

 konflikty pomiędzy różnymi agendami sektora publicznego; 

 brak długoterminowej wizji rozwoju; 

 brak doświadczenia w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi 

w sektorze publicznym; 

Najbardziej 

prawdopodobne 

rezultaty zastosowania 

danego modelu 

 relatywnie szybkie ukończenie kluczowych elementów danego 

przedsięwzięcia, w szczególności inwestycji infrastrukturalnym; 

 stworzenie odpowiednich ram dla dalszych inwestycji, zarówno 

prywatnych jak i publicznych; 
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Tab. 2. Efektywność modelu „przedsięwzięcia publiczno - prywatne” 

Nazwa modelu „przedsięwzięcia publiczno-prywatne” 

Czynniki, których 

obecność jest 

konieczna dla 

efektywności danego 

modelu 

 posiadanie przez sektor publiczny możliwości zapewnienia 

określonych komponentów danego projektu; 

 wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu projektami 

inwestycyjnymi w sektorze publicznym; 

 system prawny, pozwalający agendom publicznym tworzenie 

spółek z prywatnymi inwestorami; 

 odpowiednia sytuacja na rynku nieruchomości; 

Czynniki, których 

obecność może obniżyć 

skuteczność 

zastosowania danego 

modelu 

 brak możliwości zapewnienia przez sektor publiczny 

finansowych i pozafinansowych komponentów projektu; 

 brak doświadczenia w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w 

sektorze publicznym; 

 procedury biurokratyczne zniechęcające potencjalnych 

inwestorów; 

 napięcia polityczne i społeczne; 

 niekorzystne trendy na rynku nieruchomości; 

Najbardziej 

prawdopodobne 

rezultaty zastosowania 

danego modelu 

 relatywnie szybkie ukończenie całego projektu; 

 możliwość realizacji jedynie pojedynczych inwestycji; 

 brak ułatwień dla kolejnych potencjalnych inwestorów; 

 

Tab. 3. Efektywność modelu „strefy specjalnych regulacji” 

Nazwa modelu „strefy specjalnych regulacji” 

Czynniki, których 

obecność jest 

konieczna dla 

efektywności danego 

modelu 

 uwarunkowania prawne umożliwiające nadanie określonym 

terenom specjalnego statusu (w szczególności podatkowego 

oraz planistycznego); 

 możliwość uzyskania pewnych funduszy na niezbędne 

inwestycje infrastrukturalne; 

Czynniki, których 

obecność może obniżyć 

skuteczność 

zastosowania danego 

modelu 

 niekorzystne trendy na rynku nieruchomości; 

 konkurencja innych możliwych lokalizacji danej inwestycji; 

Najbardziej 

prawdopodobne 

rezultaty zastosowania 

danego modelu 

 zrealizowanie projektu w dłuższym okresie; 

 stworzenie podstawowych elementów projektu, co przyciąga 

dalszych inwestorów prywatnych; 
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Tab. 4. Efektywność modelu „programy pomocy technicznej i profesjonalnej” 

Nazwa modelu „programy pomocy technicznej i profesjonalnej” 

Czynniki, których 

obecność jest 

konieczna dla 

efektywności danego 

modelu 

 odpowiedni stopień kompetencji technicznej i prawno-

organizacyjnej przedstawicieli agend publicznych; 

 świadoma grupa inwestorów, gotowa do realizacji 

uzupełniających się wzajemnie przedsięwzięć; 

 możliwość zapewnienia finansowania usług specjalistycznych 

konsultantów z budżetu publicznego; 

Czynniki, których 

obecność może obniżyć 

skuteczność 

zastosowania danego 

modelu 

 brak odpowiedniej ilości środków finansowych wśród 

potencjalnych inwestorów; 

 brak odpowiedniej wiedzy fachowej w sektorze publicznym; 

 tendencje do przerzucania wszystkich kosztów realizacji 

projektu (także społecznych i politycznych) na sektor prywatny; 

 brak chęci współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami 

procesu; 

Najbardziej 

prawdopodobne 

rezultaty zastosowania 

danego modelu 

 realizacja projektu w stosunkowo długim czasie; 

 brak stosownych ram dla większych inwestorów; 

 brak większej poprawy w zakresie systemów infrastruktury 

technicznej; 

 konieczność mobilizacji wielu podmiotów do aktywnej 

współpracy; 

 

Po analizie możliwych do zastosowania modeli przekształceń w odniesieniu 

do poszczególnych projektów i przedsięwzięć ulokowanych w przestrzeni Nowego Rynku  

określono pole możliwych działań ze strony gminy. Na tej podstawie każdemu 

z analizowanych projektów przyporządkowano model najlepiej przystający 

do charakterystyki oraz predyspozycji programowych terenu. Wyniki tej pracy 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tab. 5. Wybór modeli realizacji poszczególnych projektów i przedsięwzięć 

Projekty i 

przedsięwzięcia 

Bezpośrednie 

finansowanie 

Partnerstwo 

publiczno - 

prywatne 

Strefy 

specjalnej 

regulacji 

Programy 

pomocy 

technicznej i 

profesjonalnej 

A2. Likwidacja / 

przebudowa 

Antypodkowy 

 X   

A4. Budowa parkingów 

podziemnych 

X    

A6. Renowacja kamienic 

i podwórek 

  X X 

U3. Uporządkowanie 

istniejących i 

wprowadzenie nowych 

nasadzeń zieleni 

X    

U5. Kompleksowa 

przebudowa układu 

komunikacyjnego 

obszaru 

X    

I2. Kompleksowa 

przebudowa sieci 

podziemnych 

X    

Z4. Opracowanie planu 

miejscowego 

X    

Z6. Powołanie zespołu 

prowadzącego projekt 

  X  

 

Jak wynika z powyższych zapisów, wiodącym stać się powinno wykorzystanie modelu 

„bezpośrednie finansowanie”. Powinien on być jednak uzupełniony o systemy motywacyjne 

dla partnerów prywatnych oraz o formułę współpracy sektorów publicznego i prywatnego.  

 

Wyżej wymienione systemy motywacyjne mogą bazować na już funkcjonujących w Płocku 

instrumentach finansowych, w tym: 

 

- dotacjach dla organizacji pozarządowych 

- dotacjach dla podmiotów remontujących obiekty zabytkowe 

- ulgi podatkowe dla podmiotów podejmujących działania remontowe i rewitalizacyjne 

- budżet obywatelski 

- regulacje czynszów w budynkach gminnych i należących do spółek miejskich 

- specjalne regulacje dotyczące realizacji działań w obszarze Nowego Rynku spójnych 

z celami rewitalizacji. 

 

Szczegółowy zakres wykorzystania każdego z nich wymaga doprecyzowania na dalszym 

etapie prac nad projektem.  
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6. Sugerowany wybór sposobu zarządzania realizacji całością 

przedsięwzięcia 
 

Z kolei w odniesieniu do kwestii wyboru sposobu zarządzania realizacją całości 

przedsięwzięcia możliwe jest wykorzystanie następujących modeli: 

 

- opartej na zaangażowaniu poszczególnych wydziałów urzędu miasta lub gminy, których 

działania mogą być koordynowane przez specjalnie wyznaczoną osobę; 

- związanej z zaangażowaniem operatora rewitalizacji (działającego niezależnie od struktur 

Urzędu Miasta), prowadzącego specjalne biuro zajmujące się koordynacją działań 

i promocją, w tym – poszukiwaniem inwestorów; 

- opartej na powołaniu specjalnej firmy (spółki), prowadzącej proces rewitalizacji.  

 

Przedstawione powyżej warianty mogą być modyfikowane w zależności od warunków 

realizacji poszczególnych zadań. Jednocześnie należy pamiętać iż odmienne strategie 

i modele można stosować przy przygotowaniu i realizacji różnych projektów i przedsięwzięć.  

 

W trakcie warsztatów przyjęto iż: 

 

- realizacją całości projektu powinna zająć się specjalna spółka publiczno – prywatna; 

 

- za monitoring realizacji całości odpowiedzialny powinien być zespół o społecznym 

charakterze, powołany przez władze miejskie i gromadzący przedstawicieli wszystkich 

interesariuszy przedsięwzięcia. 

 

Jak się jednak wydaje, z uwagi na specyfikę Nowego Rynku oraz charakter planowanych 

działań (a także – szerzej ujmując – wszelkich działań rewitalizacyjnych prowadzonych w 

mieście) najwłaściwszym jest oparcie procesu realizacji całości przedsięwzięcia na 

zaangażowaniu poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, których działania powinny 

być koordynowane przez specjalnie wyznaczoną osobę – koordynatora rewitalizacji. 

Koordynator ten powinien dysponować kompetencjami w zakresie umożliwienia 

przygotowania i realizacji poszczególnych projektów i przedsięwzięć przez jednostki 

miejskie i komórki organizacyjne urzędu, a także kierować zespołem koordynującym prace 

wewnątrz Urzędu Miasta. Tym samym w zespole kierowanym przez w/w koordynatora 

prowadzona może być realizacja poszczególnych projektów i przedsięwzięć, w tym – 

dotyczących Nowego Rynku (oraz innych przestrzeni). Wskazane jest przy tym 

wykorzystanie tego zespołu nie tylko do realizacji projektu Nowego Rynku ale i – jak już 

wspomniano powyżej – do koordynacji wszystkich programów rewitalizacji prowadzonych w 

mieście. Takie podejście pozwoli także na ograniczenie potrzeby tworzenia nowych 

stanowisk i na zoptymalizowanie wykorzystania czasu zaangażowanych osób. Pamiętać przy 

tym należy iż częstym błędem jest tworzenie osobnych zespołów do realizacji odrębnych 

projektów i przedsięwzięć, które w efekcie nie współpracują ze sobą prowadząc często 

działalność nieomalże konkurencyjną.  

 

Jednocześnie osoba ta powinna być odpowiedzialna za prowadzenie prac zespołu 

monitorującego realizację całości przedsięwzięcia – zgodnie z ustaleniami zespołu 

pracującego w trakcie warsztatów. Oznacza to iż osoba koordynatora powinna być 

ulokowana odpowiednio wysoko w strukturze Urzędu Miasta, co pozwoli na skuteczną 

realizację jego zadań.  
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7. Główne dokumenty wymagające pilnego przygotowania 

 
Niezależnie od w/w działań, koniecznym jest przygotowanie szeregu dokumentów 

niezbędnych dla realizacji całości przedsięwzięcia. Wśród tych dokumentów wymienić 

należy: 

 

- zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji, dostosowany do wymogów stawianych 

w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

 

- opracowana koncepcja urbanistyczno – architektoniczna dla Nowego Rynku, 

doprecyzowująca ustalenia przyjęte w trakcie warsztatów. 

 

- opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Rynku 

 

Wszystkie te dokumenty są niezbędne dla prawidłowego przygotowania finalnego programu 

rewitalizacji Nowego Rynku. Powinno się dążyć do ich przygotowania nie później niż do 

końca 2014r. 

 

8. Horyzont czasowy realizacji całości zamierzenia 
 

Z uwagi na zarysowany w niniejszym dokumencie program działań związanych 

z przygotowaniem programu rewitalizacji Nowego Rynku urealnienia wymaga rozpisanie 

harmonogramu realizacji poszczególnych projektów i przedsięwzięć, ujętych w raporcie 

z prac warsztatowych (rozdział 26 raportu).  

 

Przede wszystkim konieczne jest zbudowanie spójnego harmonogramu wszystkich 

zaplanowanych działań oraz urealnienie czasu ich realizacji – w tym określenie 

możliwości realizacji działań inwestycyjnych w kontekście przygotowania dokumentów 

planistycznych. Zadanie to jest jednym z pilniejszych dla koordynatora realizacji całości 

przedsięwzięcia.  
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9. Podsumowanie 
 

Na bazie uwag zawartych w raporcie możliwym jest określenie dalszego scenariusza 

postepowania w odniesieniu do opracowania kompleksowego programu rewitalizacji Nowego 

Rynku. I tak, wśród najpilniejszych do podjęcia działań wymienić należy: 

 

- powołanie zespołu wewnątrz urzędu do spraw przygotowania i wdrażania programu 

rewitalizacji Nowego Rynku oraz stojącego na jego czele koordynatora, 

 

- określenie założeń programu z uwzględnieniem rozwiązań wskazanych w raporcie 

z warsztatów oraz w niniejszym dokumencie, 

 

- szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów – aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

 

- zapewnienie udziału partnerów społecznych na każdym etapie formułowania programu, 

w tym powołanie zespołu publiczno-prywatnego, 

 

- wypracowanie harmonogramu działań w odniesieniu do uwarunkowań prawnych 

i finansowych, w tym urealnienie harmonogramu zarysowanego w trakcie spotkań 

warsztatowych, 

 

- zabezpieczenie odpowiednich środków na realizację programu (w przypadku możliwego 

dofinansowania - zabezpieczenie w budżecie wkładu finansowego) 

 

- zapewnienie możliwości stałego monitorowania zjawisk społecznych i gospodarczych 

na obszarze Nowego Rynku, 

 

Wszystkie wymienione powyżej działania wymagają podjęcia dość szybkich działań przez 

władze miejskie tak aby na koniec 2014r. można było uzyskać prawne, finansowe 

i organizacyjne podstawy do realizacji zaplanowanych działań. 

 

 

 


