
 

          

Zarządzenie Nr 4197/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia badania sondażowego na potrzeby aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka
 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Tekst
jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zm.) oraz §3 i §4 Uchwały Nr 455/XXVII/2012
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  25  września  2012  roku  w  sprawie  zasad  i  trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka

zarządzam co następuje:
§ 1

Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  społeczne z  mieszkańcami  Płocka  w formie
badania sondażowego dotyczącego procesu rewitalizacji w Płocku.

§ 2
Celem konsultacji społecznych jest:

1. poznanie oczekiwań mieszkańców w kwestii rewitalizacji w mieście
2. identyfikacja miejsc, które według mieszkańców wymagają rewitalizacji 
3. włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji.

§ 3
1. Konsultacje  przeprowadzone zostaną  w formie badania sondażowego i  polegać

będą  na  udzieleniu odpowiedzi  na pytania  postawione  w ankiecie,  której  wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacja  o  prowadzonym  badaniu  sondażowym  przekazana  zostanie  za
pośrednictwem:

a) strony internetowej: www.plock.eu 
b) mediów lokalnych
c) portalu społecznościowego.

3. Ankieta rozdystrybuowana zostanie w szczególności  za pośrednictwem  miejskich
jednostek  organizacyjnych,  Towarzystwa  Naukowego  Płockiego,  placówek
oświatowych i rad mieszkańców osiedli, dostępna będzie na stronie internetowej:
http://www.plock.eu/pl/rewitalizacja.html oraz w Urzędzie Miasta Płocka.

4. Wypełnioną ankietę można:
a) przesłać pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@plock.eu
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji Miasta, 

Stary Rynek 1, 09-400 Płock
c) złożyć w placówce oświatowej
d) złożyć w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego 
e) złożyć w Urzędzie Miasta Płocka
f) złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
g) złożyć w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych
h) złożyć w Miejskim Urzędzie Pracy



§4
1. Badanie sondażowe przeprowadzone zostanie w dniach 3-21 marca 2014 roku.
2. Informacja o wynikach badania sondażowego zostanie umieszczona na stronie 

internetowej: http://www.plock.eu/pl/rewitalizacja.html
3. Wyniki badania posłużą do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

§5
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie  konsultacji  oraz  udzielanie
wyjaśnień w sprawie badania sondażowego jest  Referat Rewitalizacji Miasta w Wydziale
Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka – pokój C-314,
tel. 367-14-53, 367-17-94, rewitalizacja@plock.eu

§6
Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Rozwoju
i Inwestycji.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 4197/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 19 lutego 20174 r.



� miejsca sprzedaży produktów rolnych, regionalnych
� placówek usługowych (np. fryzjer, krawiec, ksero, szewc)
� lokali gastronomicznych
� placówek obsługi finansowej 
� placówek opieki medycznej 
� placówek pocztowych
� szaletów miejskich
� Innych, jakich? …………………………

4. Prosz ę wskaza ć w pobli żu Pani/Pana miejsca zamieszkania obiekty/tereny, kt óre uwa ża Pani/Pan,  
że wymagaj ą ożywienia?   Proszę wskazać maksymalnie 3 obszary podając ulicę lub w inny sposób 
zidentyfikować obszar

Obszar 1 ….............................................................................................................................
Obszar 2 ….............................................................................................................................
Obszar 3 ….............................................................................................................................

5. Prosz ę wymieni ć główne problemy wyst ępuj ące na terenie b ądź obiekcie wskazanym przez Pani ą/Pana 
w odpowiedzi na pytanie 4

Rodzaj problemu Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3
Zaniedbana przestrzeń publiczna
Zły stan techniczny obiektów
Niska estetyka otoczenia – chaos reklamowy, niska jakość rozwiązań 
architektonicznych
Puste lokale użytkowe
Zdewastowane i opuszczone tereny poprzemysłowe
Zdewastowane i opuszczone tereny powojskowe
Zaniedbana zieleń
Negatywne zjawiska społeczne
Słaba komunikacja
Zaniedbane zabytki 
Inne jakie ......................................

6. Prosz ę wskaza ć poza osiedlem, na którym Pani/Pan mieszka obiekty/ tereny, które uwa ża Pani/Pan,  
że wymagaj ą ożywienia?   Proszę wskazać maksymalnie 5 obszarów podając ulicę lub w inny sposób 
zidentyfikować obszar

Obszar 1 …....................................................................................................................
Obszar 2 ......................................................................................................................
Obszar 3 .….................................................................................................................
Obszar 4 ….................................................................................................................
Obszar 5 ….................................................................................................................

7. Prosz ę wymieni ć główne problemy wyst ępuj ące na terenie b ądź w obiekcie wskazanym przez Pani ą/Pana 
do rewitalizacji w odpowiedzi na pytanie 6

Rodzaj problemu Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5
Zaniedbana przestrzeń publiczna
Zły stan techniczny obiektów
Niska estetyka otoczenia – chaos reklamowy, niska jakość 
rozwiązań architektonicznych
Puste lokale użytkowe
Zdewastowane i opuszczone tereny poprzemysłowe
Zdewastowane i opuszczone tereny powojskowe
Zaniedbana zieleń
Problemy społeczne 
Słaba komunikacja
Zaniedbane zabytki
Inne jakie ......................................

8. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z tego, że mieszka na swoim osiedlu?
� Jestem zadowolony
� Jestem średnio zadowolony 
� Nie jestem zadowolony
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9. Prosz ę wskaza ć osiedle w Płocku, które według Pani/Pana jest najb ardziej atrakcyjne pod wzgl ędem 
jako ści życia?         Proszę wskazać maksymalnie 1 osiedle

…..............................................................

10. Prosz ę wskaza ć osiedle w Płocku na którym według Pani/ Pana jest najmniej atrakcyjne pod wzgl ędem 
jako ści życia?       Proszę wskazać maksymalnie 1 osiedle

…..............................................................

METRYCZKA
11. Płeć:   12. Wiek w latach:

� Kobieta            
� Mężczyzna

� 18 - 19   
� 20 - 29                 
� 30 - 39              

� 40 - 49
� 50 - 59
� 60 – 69
� 70 i więcej

13. Jestem: 14. Wykształcenie
� uczniem
� studentem
� osobą pracującą zawodowo
� osobą bezrobotną
� rencistą
� emerytem

� podstawowe    
� zasadnicze zawodowe       
� średnie  (ogólnokształcące, zawodowe, policealne)
� wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

15. Miejsce zamieszkania
� mieszkanie w budynku wielorodzinnym � budynek jednorodzinny

16. Osiedle
� Borowiczki
� Ciechomice
� Dobrzyńska
� Dworcowa
� Góry
� Imielnica
� Kochanowskiego

� Kolegialna
� Łukasiewicza
� Międzytorze
� Podolszyce Południe
� Podolszyce Północ
� Pradolina Wisły
� Radziwie

� Skarpa
� Stare Miasto
� Trzepowo
� Tysiąclecia
� Winiary
� Wyszogrodzka
� Zielony Jar

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o dalszych działaniach w zakresie rewitalizacji, proszę podać 

adres e-mail:  ….............................................. lub skontaktować się z Referatem Rewitalizacji Miasta tel. 367-14-53.
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WYPEŁNIONĄ  ANKIETĘ  MOŻNA
     przesłać pocztą na adres

• Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji Miasta,  pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
• rewitalizacja@plock.eu  

     złożyć w
• placówkach oświatowych (miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych)
• siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego - pl. Narutowicza 8
• Urzędzie Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej
• Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – ul. Wolskiego 4
• Centrum ds. Organizacji Pozarządowych – ul. Misjonarska 22
• Miejskim Urzędzie Pracy – ul. 3 Maja 16
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