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Zadanie 1 
Określenie zapisów Analizy SWOT dla obszaru 

Każda z grup otrzymała ankietę, w której określiła – ich zdaniem – najważniejsze dla 
obszaru:

– Siły (silne strony – obecnie obserwowane, wewnętrzne)
– Słabości (słabe strony – obecnie obserwowane, wewnętrzne)
– Szanse (mogące wystąpić w przyszłości, zewnętrzne)
– Zagrożenia (mogące wystąpić w przyszłości, zewnętrzne)

Siły Słabości

• potencjał lokalizacji
• unikalność w skali miasta
• walory architektoniczno -  

krajobrazowe
• atrakcyjność turystyczna
• sąsiedztwo Wisły
• potencjał społeczny
• rozdrobniony handel/usługi
• koncentracja instytucji publicznych
• dostępność do instytucji kultury
• obszar dobrze skomunikowany 

wewnętrznie i zewnętrznie, 
wyposażony w infrastrukturę 
techniczną

• położenie
• historia i edukacja
• łatwy dojazd
• turystyka
• promocja
• wartość historyczna obszaru
• koncentracja obiektów zabytkowych
• sentyment mieszkańców do 

Starówki
• unikalne położenie na skarpie Wisły

• brak sieci cieplnej
• brak parkingów
• nadmierna koncentracja lokali 

socjalnych w sąsiedztwie obiektów z 
potencjałem

• zwartość zabudowy
• niedostateczne utrzymanie czystości
• brak terenów zielonych przy 

posesjach
• brak stref wypoczynku
• zdegradowana tkanka zabudowy i 

infrastrukturalna
• konkurencja banków
• brak handlu detalicznego
• brak miejsc rekreacyjnych (mała 

gastronomia) zwłaszcza poza 
sezonem i ul. Tumska

• zasób mieszkaniowy – degradacja 
infrastruktury, obawa o sąsiedztwo i 
lokatorów komunalnych

• wykluczenie społeczne dzieci i 
młodzieży

• brak miejsc do spotkań i integracji 
społecznej

• brak porozumienia i współpracy z 
właścicielami prywatnych kamienic

• niedobór terenów zielonych
• brak spójnego planu działań
• degradacja przestrzenna
• niekorzystne regulacje dotyczące 

zaniedbanych nieruchomości
• depopulacja
• brak dostępności komunikacyjnej do 

wielu nieruchomości
• zawłaszczenie przestrzeni publicznej 

przez samochody
• brak działań skierowanych do 

różnych grup społecznych 
(bezdomni, osoby ubogie, dzieci, 
młodzież)

• deficyt zieleni poza skarpą
• niewłaściwa promocja starówki na 

zewnątrz
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• niskie poczucie bezpieczeństwa
• niska emisja - ogrzewanie węglowe
• chaos reklamowy

Szanse Zagrożenia

• dostępność do finansowania
• infrastruktura (media)
• potencjał rozwoju
• możliwość koncentracji zabudowy
• aktywizacja infrastruktury nabrzeża 

Wisły
• koncentracja atrakcyjności Płocka na 

Starym Mieście
• koncentracja biznesu i usług
• unikalne zabytki w skali regionu – 

np. stara Poczta Polska
• promowanie regionu na miarę 

wzrostu atrakcyjności
• większa współpraca między 

właścicielami a organizacjami
• edukacja o przedsiębiorczości
• potencjał społeczny - chęć do 

działania
• regulacje prawne
• zagospodarowanie podwórek
• wzmocnienie i ukierunkowanie 

działań organizacji społecznych na 
rozwiązywanie realnych problemów

• aktywizacja gospodarcza poprzez 
systemy motywacyjne

• realizacja projektów ze sztuką i 
kulturą

• nadmierne zapylenie
• intensywny ruch uliczny
• bezdomność
• bezpieczeństwo osobiste
• brak sieci cieplnej
• degradacja podwórek
• degradacja obiektów
• brak systemów motywacyjnych dla 

inwestorów
• odpływ mieszkańców
• nieharmonizująca nowa zabudowa
• koszty
• czynnik ludzki -  opór przed zamianą 

mieszkań, zarówno w przypadku 
nabywcy prywatnego jak i remontu 
przez Gminę

• odpływ inwestorów z miasta
• starzenie się mieszkańców
• niewykorzystanie przez miasto 

potencjału społecznego
• ograniczone środki zewnętrzne
• układy polityczne
• niski kapitał ludzki
• długi czas realizacji zamierzeń
• brak ustaleń MPZP
• niewystarczająca dostępność 

komunikacyjna na zewnątrz
• postępujący odpływ mieszkańców ze 

Starówki
• wzrost cen nieruchomości
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Zadanie 2
Wskazanie problemów, z jakimi borykają się użytkownicy obszaru

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały problemy Płocka oraz omawianego obszaru 
zidentyfikowane na podstawie zebranych danych statystycznych oraz badania 
ankietowego przeprowadzonego w marcu 2014 roku. Lista tych problemów uzupełniona 
została następnie przez uczestników warsztatów.

Problemy   Płocka   na podstawie analizy   danych statystycznych:  
• malejąca liczba ludności - ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji 
• zmniejszająca się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku 

produkcyjnym, rosnąca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
• bardzo zróżnicowane dochody gospodarstw domowych
• wysoka stopa bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia długotrwałego
• duże bezrobocie wśród osób młodych (25–34 lat) oraz dynamiczny wzrost 

bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat 
• duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej
• rosnąca liczba popełnianych przestępstw
• brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza na terenie 

starówki
• niedostatek terenów zielonych, istniejące nieuporządkowane
• przestrzenie miejskie tj. place wymajają zagospodarowania
• zły stan techniczny obiektów zabytkowych
• niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego – brak instalacji, zły stan techniczny
• zły lub niezadowalający stan techniczny budynków gminnych
• niedostatek lokali komunalnych oraz socjalnych
• zanieczyszczone powietrze głównie w wyniku emisji niskiej 

Problemy   obszaru na podstawie przeprowadzonej   ankiety   (  marzec 2014  ):  

Główne problemy techniczne

Niedostateczna liczba miejsc parkingowych

Zły stan dróg i chodników

Brak ścieżek rowerowych

Brak boisk, placów zabaw

Zanieczyszczone skwery, ulice, trawniki

Niska estetyka otoczenia – niska jakość urządzeń małej architektury (np. ławki, kioski, 
śmietniki) lub ich brak

Inne problemy techniczne – Stare Miasto

kamery uliczne - monitoring nie wykorzystany przez policję

zajmowanie chodników przez samochody

brak oświetlenia

samochody parkujące przy wjazdach do garażu lub na ulicy w taki sposób, że jest 
nieprzejezdna, na części ul. Staromiejskiej nie ma chodnika - zamieniono go na parking, 
a ludzie, w tym dzieci lawirują między stojącymi i jadącymi samochodami. Budynki 
wokół Starówki bardzo szybko niszczeją. Pobudowano nowe budynki, naprawiono ulicę 
Kwiatka, a nie ma sieci ciepłowniczej na całej Starówce, więc znowu trzeba będzie 
zrywać asfalt

zdegradowane budynki zabytkowe
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Inne problemy techniczne – Kolegialna

niszczejące stare budynki

nieprzemyślana lokalizacja punktów usługowych + brak wymaganych prawem miejsc 
parkingowych (niedostateczna ilość)

komórki przy kamienicach, brak infrastruktury c.o. i gazowej

Główne problemy społeczne

Chuligaństwo, wandalizm, agresywne zachowania młodzieży, zagrożenie przestępczością

Patologie społeczne (np. alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)

Uciążliwe sąsiedztwo

Słaba współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami

Słaba integracja lokalnej społeczności

Bezdomność

Inne problemy społeczne – Stare Miasto

grupy młodzieży używające wulgaryzmów, stojące na chodnikach do późnych godzin 
nocnych

włóczące się grupy cyganów

Nielegalny handel alkoholami

uciążliwe, niekontrolowane hałasy dobiegające z lokali gastronomicznych i 
rozrywkowych 

psy biegające bez smyczy, kagańca

Inne problemy społeczne – Kolegialna

mniejszość romska

dym z komina więzienia

Brakujące miejsca, formy spędzania czasu

miejsca  do  spędzania  czasu  wolnego  (np.  klub  osiedlowy,  kafejka  internetowa, 
biblioteka, fitness club, świetlica)

imprez integrujących lokalną społeczność

szaletów miejskich

placówek opieki medycznej

sklepów z artykułami specjalistycznymi (np. odzieżowy, meblowy, RTV-AGD, kwiaciarnia, 
księgarnia)

małych sklepów osiedlowych z artykułami spożywczymi

miejsca sprzedaży produktów rolnych, regionalnych

zadbanych podwórek w kamienicach

Ławek, zieleni na podwórkach

siłownia na powietrzu, ścieżka zdrowia

dozorowanych placów zabaw dla dzieci

parki, skwery, place zabaw
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P  roblemy zgłoszone przez uczestników   warsztatów:  
• ubóstwo
• zniszczone chodniki
• chaos reklamowy
• brak koordynacji działań inwestycyjnych
• brak dostępności ciągów spacerowych na ul. Piekarskiej i przy Farze dla osób z 

ograniczoną zdolnością poruszania się
• brak połączeń pomiędzy Starówką a nabrzeżem dla osób z ograniczoną zdolnością 

poruszania się
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Zadanie 3
Określenie celów rewitalizacji obszaru

W trakcie „burzy mózgów” uczestnicy warsztatów określili cele rewitalizacji obszaru. 
Przyjęto przy tym iż cel rewitalizacji – wyznacza nam pożądany kierunek działania, a 
każdy z celów powinien być SMART czyli:

– Specific – PRECYZYJNY
– Measurable – MIERZALNY
– Attainable – OSIĄGALNY
– Realistic – REALISTYCZNY
– Timed – OKREŚLONY W CZASIE. 

Cele określone przez uczestników warsztatów:
• oddać starówkę mieszkańcom,
• poprawa przestrzeni wspólnych w nieruchomościach,
• ochrona zabytków,
• niedopuszczenie do bezpowrotnej utraty walorów kulturowych,
• starówka atrakcyjna dla wszystkich,
• dekoncentracja środowisk patologicznych,
• większa liczba remontów kamienic komunalnych,
• poprawa stanu chodników,
• zorganizowany system odnowy kamienic,
• więcej terenów zielonych,
• realizacja pełnej infrastruktury technicznej [c.o., gaz itp.],
• poprawa czystości przestrzeni publicznej,
• ochrona krajobrazu,
• otoczenie opieką mieszkańców obszarów rewitalizowanych,
• stworzenie systemu świetlic środowiskowych,
• zwiększenie oferty gastronomiczno-towarzyskiej - wykorzystanie podwórek,
• stworzenie placów zabaw i miejsc do rekreacji,
• uregulowanie systemu parkowania,
• stworzenie domu spokojnej starości dla mieszkańców starówki,
• żadnych nowych inwestorów na starówce,
• powrót do nadzoru nad zabytkami przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
• dywersyfikacja imprez masowych,
• tworzenie miejsc do działań społecznych,
• modernizacja placów publicznych,
• precyzyjny plan opieki nad zabytkami w porozumieniu z miejskim konserwatorem 

zabytków i mieszkańcami,
• nowe inwestycje pod ścisłym nadzorem konserwatora,
• wspólna siedziba organizacji pozarządowych,
• wielokadencyjny plan rewitalizacji,
• powszechne konsultacje społeczne przed realizacją wszystkich inwestycji,
• egzekwowanie zakazu palenia w miejscach publicznych,
• zagospodarowanie skarpy płockiej zgodnie z jej walorami,
• ograniczenie lokalizacji dominant w przestrzeni miasta,
• likwidacja niskiej emisji [chodzi tu o likwidację np. dymów z pieców w 

staromiejskich mieszkaniach],
• uspokojenie ruchu komunikacyjnego,
• opanowanie chaosu reklamowego
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Zadanie 4
Określenie działań / systemów motywacyjnych do zastosowania w celu 
rewitalizacji obszaru

Każdy z uczestników warsztatów wskazał – na przygotowanych arkuszach - jakie działania 
i systemy motywacyjne są najbardziej pożądane dla danego obszaru korzystając ze skali:

• Zdecydowanie należy zastosować: 2 pkt
• Raczej można zastosować: 1 pkt
• Nie mam zdania: 0 pkt
• Raczej nie można zastosować: -1 pkt
• Zdecydowanie nie można zastosować: -2 pkt

Lista działań, systemów motywacyjnych Punktacja

Rewitalizacja przestrzeni publicznych, ciągów spacerowych 40

Kompleksowe remonty budynków, w tym budynków mieszkalnych 39

Tereny zielone oraz miejsca rekreacji - rewitalizacja istniejących, 
wprowadzenie dodatkowych ławek, elementów małej architektury

37

Dotacje na wymianę źródła ciepła 37

Zagospodarowanie nabrzeża wiślanego 36

Dotacje na remonty budynków zabytkowych dla podmiotów prywatnych 35

Sporządzenie planu miejscowego dla starówki - zredagowanie wytycznych  
wprowadzających zapisy ułatwiające lokalizację funkcji społecznie 
pożądanych w tej przestrzeni oraz porządkujących kwestie reklamowe

35

Budowa dodatkowych połączeń łączących miasto z terenami nabrzeżnymi, 
w tym mechanicznych np. windy, windy szynowe lub schody ruchome, 
remont istniejących schodów

34

Utrzymanie porządku i czystości, sprzątanie ulic, placów, psie odchody 33

Odnowa podwórek – organizacja warsztatów projektowych dla 
mieszkańców danego terenu i wspólna realizacja zamierzenia 

33

Zwiększenie kontroli w zakresie prawidłowego parkowania pojazdów, 
uwolnienie chodników dla pieszych

32

Place zabaw dla dzieci - utworzenie nowych, doposażenie istniejących 31

Zieleń – pnącza, w pojemnikach, donicach, kwietniki, dywany kwiatowe 31

Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez zagospodarowanie terenów 
niezabudowanych

30

Modernizacja, adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, 
edukacyjne

30

Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia miejskiego 30

Stworzenie stref woonerf (ulica do mieszkania) – ulica, która poza funkcją 
komunikacyjną staje się niewielką przestrzenią publiczną z preferencją dla 
ruchu pieszego

30

Zasady lokalizacji i wyglądu reklam i szyldów - opracowanie katalogu 
dobrych praktyk będącym jednocześnie poradnikiem służącym 

30
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Lista działań, systemów motywacyjnych Punktacja

uporządkowaniu kwestii reklamowych

Informowanie, doradztwo o możliwościach pozabudżetowego finansowania 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych

30

Budowa ścieżek rowerowych, parkingi rowerowe, montaż stojaków na 
rowery w przestrzeni publicznej

29

Wymiana nawierzchni ulic, chodników 28

Modernizacja ogólnodostępnych toalet, utworzenie nowych, udostępnienie 
istniejących toalet w budynkach użyteczności publicznej

28

Organizacja spotkań ze społecznością lokalną terenów rewitalizowanych - 
z radami osiedli, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami....., 
punkty konsultacyjne dotyczące planowanych inwestycji

28

Wspieranie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych i informacyjnych 
– wydawanie publikacji informacyjnych i ulotek przy okazji przedsięwzięć 
realizowanych wspólnie z miastem, zamieszczanie informacji na miejskich 
stronach internetowych

28

Stworzenie centrów aktywności lokalnej/społecznej 27

Zmiany w organizacji ruchu, wprowadzenie stref wyłączonych z ruchu 
pojazdów silnikowych, wprowadzenie ulic jednokierunkowych, ograniczenia 
prędkości

27

Baza lokali gotowych do wynajęcia – pośredniczenie w wymianie 
informacji o lokalach użytkowych do wynajęcia, pomiędzy ich właścicielami 
lub zarządcami a potencjalnymi najemcami 

27

Streetworking – pedagog ulicy prowadzący lokalne przedsięwzięcia o 
charakterze integracyjnym, aktywizujących lokalną społeczność

27

Zorganizowanie większej ilości miejsc parkingowych oraz czytelne ich 
oznakowanie

26

Budowa podziemnych pojemników na odpady w ramach realizowanych 
inwestycji, budowa pojemnika podziemnego na terenie gminnym, z 
którego będą mogli korzystać przedsiębiorcy ze Starówki

26

Wprowadzenie karty Starówki po okazaniu której będzie można skorzystać 
ze zniżek zaoferowanych przez partnerów programu

25

Organizacja sezonowej, plenerowej galerii sztuki, fotografii, plenerowych 
koncertów muzycznych, spektakli, widowisk ulicznych

25

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób podejmujących 
działalność na terenie rewitalizowanym

25

Organizacja jarmarków, cyklicznych imprez rozrywkowych/festiwali 24

Uzupełnienie systemów monitoringu miejskiego 23

Zwiększenie liczby patroli policji i straży miejskiej w okresie wiosenno-
letnim ze szczególnym uwzględnieniem odbywających się imprez

23

Udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali gminnych dla 
podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych

23

Organizacja kina plenerowego 20
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Lista działań, systemów motywacyjnych Punktacja

Szkolenia indywidualne i grupowe dla osób bezrobotnych skorelowane z 
potrzebami pracodawców

18

Organizacja konkursów np. „Najpiękniejsza witryna świąteczna”, 
„Najpiękniejsza kawiarenka letnia”, najładniejszy szyld

17

Organizacja turnieju międzyosiedlowego, festynu sportowego 14
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Zadanie 5
Określenie głównych obszarów wymagających przekształceń

Podczas warsztatów zaprezentowana została mapa ze wstępnie zidentyfikowanymi 
obszarami przekształceń, która następnie została zweryfikowana przez uczestników 
warsztatów w ramach pracy w grupach. 

Mapa z zaznaczonymi obszarami do przekształceń
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Zadanie 6
Określenie charakteru działań w obszarach wymagających rewitalizacji

Każdy z uczestników warsztatów na otrzymanych arkuszach określił pożądany charakter 
działań rewitalizacyjnych w poszczególnych obszarach przy zastosowaniu skali:

• wskazany charakter: 1 pkt
• niepożądany charakter: -1 pkt
• nie mam zdania: 0 pkt

Obszar

Działania
związane z 
problemami 
społecznymi

Działania
związane z
ożywieniem

ekonomicznym

Działania
związane z

uzupełnieniami/ 
przekształceniami

zabudowy

Działania 
związane z 

komunikacją 
(samochodową, 

pieszą, 
rowerową, 
parkingi)

Działania
związane z

polepszeniem
stanu przestrzeni
wspólnych, w tym 

terenami 
zielonymi, 
rekreacją

ul. Kazimierza Wielkiego 
wraz z przyległymi 

terenami
8 8 10 9 10

Stary Rynek z pierzejami i 
przyległymi terenami

12 8 10 9 9

pl. Narutowicza wraz z 
otoczeniem 

5 5 4 13 13

ul. Tumska wraz z 
przyległymi terenami

10 12 8 6 8

ul. Kwiatka wraz z 
przyległymi terenami

9 10 10 8 8

ul. Sienkiewicza wraz z 
przyległymi terenami

15 10 12 9 8

teren pomiędzy ul. 
Królewiecką, Tumską, 
Sienkiewicza, Bielską

10 7 12 9 9

pl. Nowy Rynek wraz z 
przyległymi terenami

9 6 11 13 12

kwartał pomiędzy ul. 
Bielską, Ostatnią, 

Spacerową i Kobylińskiego
8 8 11 9 8

ul. Kolegialna wraz z 
przyległymi terenami

10 8 11 9 8

plac Obrońców Warszawy 
wraz z otoczeniem

9 4 9 10 16

tereny przy ul. Kościuszki, 
pl. Dąbrowskiego

9 6 11 14 11

nabrzeże, Skarpa Wiślana 
wraz z schodami, tereny 

nadskarpowe
7 8 11 14 16

ul. Misjonarska, 
Gradowskiego, 1 Maja*

2 0 2 2 2

ul. Krótka wraz z 
otoczeniem*

1 0 1 1 1

* obszary dodatkowe wskazane przez uczestników warsztatów

Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka 
na lata 2014-2020 i lata następne


