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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

• dostęp do terenów zielonych
• walory turystyczne, przyrodnicze
• położenie – dużo zieleni, sielski 

charakter, widok na Wzgórze 
Tumskie, spokój, cisza, bliskość 
lasów

• osiedle położone blisko centrum 
miasta

• potencjał społeczny
• integracja społeczeństwa, więzi 

międzypokoleniowe
• silna identyfikacja z osiedlem
• środowisko lokalne silnie 

zintegrowane
• poczucie tożsamości lokalnej
• przedsiębiorczość mieszkańców
• bogata historia, zabytki 
• Wisła
• obszar Natura 2000
• tereny inwestycyjne (mleczarnia, 

stocznia, teren po dworcu 
kolejowym)

• obiekty do zagospodarowania – 
elektrownia, młyn, po kinie 
„Sputnik”

• jednostki oświatowe 
skompensowane w jednym miejscu

• dostęp do dróg kolejowych
• wykorzystanie wiatrów do produkcji 

energii z OZE
• piknik lotniczy
• przystań motorówek
• dobra komunikacja miejska z innymi 

osiedlami oraz drogowa (2 mosty)

• brak infrastruktury technicznej 
( gaz, kanalizacja deszczowa)

• degradacja środowiska naturalnego 
z powodu ogrzewania piecowego

• brak dróg i chodników
• siatka ulic z zeszłej epoki (wschód 

osiedla)
• brak ścieżek rowerowych
• mała ilość miejsc parkingowych
• uciążliwości związane ze 

zwiększonym ruchem transportu 
kolejowego

• transport kolejowy substancji 
niebezpiecznych

• intensywny ciężki transport kołowy 
w ulicy Zielonej i Tartacznej wożący 
złom

• wieloletnie niedoinwestowanie
• nie wykorzystane tereny zielone
• nieużytkowane bocznice kolejowe do 

stoczni - utrudniony dojazd do 
posesji

• zdegradowane budynki
• brak monitoringu
• bezrobocie, brak zakładów pracy 
• drobna struktura podziałowa 

gruntów
• brak miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego
• niezgodność dokumentów 

geodezyjnych z faktycznym stanem 
posiadania (historycznym)

• brak nowych terenów pod zabudowę 
( nieuregulowana sprawa własności)

• nieuregulowany stan prawny 
gruntów (brak postępowania 
spadkowego)

• tereny zalewowe
• migracja młodych
• starzejące się społeczeństwo
• brak instytucji kulturalnych
• brak handlu, usług, gastronomii
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• brak przychodni weterynaryjnej
• brak oferty gastronomicznej
• słaby zasięg internetu
• brak zidentyfikowanej przestrzeni 

publicznej
• brak potencjału do rozwoju
• zbyt mało patroli – poczucie 

zagrożenia
• zaniedbania w kwestii upadku 

stoczni rzecznej tworzące bezrobocie
• brak wystarczającej liczby 

organizacji pozarządowych 
działających na terenie osiedla, 
skierowanej do różnych grup 
społecznych

• brak śmietniczek w przestrzeniach 
publicznych

• słaba komunikacja z pozostałą 
częścią miasta

Szanse Zagrożenia

• wykorzystanie portu, zwrócenie się 
miasta ku rzece

• przywrócenie promu jako atrakcji 
turystycznej

• trzecia przepraw mostowa wraz z 
zachodnią obwodnicą

• rewitalizacja nabrzeża wiślanego
• pogłębienie Wisły
• lepsze skomunikowanie z pozostałą 

częścią miasta, dostosowane do 
potrzeb mieszkańców

• rozwój komunikacji, w tym 
kolejowej

• budowa ścieżek rowerowych
• modernizacja ulic – Kolejowa, 

Dobrzykowska, Zielona
• rozwój budownictwa 

jednorodzinnego
• zagospodarowanie istniejących 

terenów poprzemysłowych, 
postoczniowych

• odrestaurowanie istniejących 
zabytków

• modernizacja przychodni lekarskiej
• stworzenie ogólnomiejskiej atrakcji 

np. kino, dyskoteka, klub, dziecięce 
centrum naukowe

• budowa domu seniora i filii MDK
• wybudowanie parku dla dorosłych z 

ławkami
• komasacja działek, scalanie i podział 

wtórny gruntów
• miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego

• zagrożenie powodzią, tereny 
zalewowe

• brak działań rewitalizacyjnych
• brak środków finansowych na 

inwestycje
• postępujące starzenie się 

społeczeństwa
• dalsza migracja młodzieży
• poprzez brak alternatywy dla 

młodzieży - rozwój patologii
• zagrożenie utraty zdrowia z uwagi 

na zadymienie powodowane użyciem 
nieodpowiedniego opału

• zagrożenie katastrofą kolejową
• stworzenie na terenie osiedla 

budynków socjalnych
• upadek stoczni rzecznej
• budowa dyskontów
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• wykorzystanie terenów zielonych
• sprowadzenie inwestorów
• stworzenie nowych miejsc pracy
• gazyfikacja
• ograniczenie niskiej emisji
• tereny dla potrzeb OZE
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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

Zły stan dróg i chodników

Brak ścieżek rowerowych

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

Brak infrastruktury technicznej (np. instalacja c.o., wod.-kan., gaz)

Niedogodne połączenia komunikacji publicznej, złe rozmieszczenie przystanków autobusowych

Inne problemy techniczne – Radziwie

odchody po psach na chodnikach i trawnikach

zaniedbana roślinność

dym z kominów

Główne problemy społeczne

Słaba integracja lokalnej społeczności

Chuligaństwo, wandalizm, agresywne zachowania młodzieży, zagrożenie przestępczością

Słaba współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami

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

Inne problemy społeczne – Radziwie

uciążliwa obecność dużych zakładów pracy między prywatnymi posesjami
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uciążliwe sąsiedztwo byłej mleczarni

psy bez nadzoru biegające po ulicach

Brakujące miejsca, formy spędzania czasu

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

imprez integrujących lokalną społeczność

lokali gastronomicznych

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

placówek usługowych (np. fryzjer, krawiec, ksero, szewc)

palców zabaw dla dzieci

P  roblemy zgłoszone przez uczestników   warsztatów:  
• brak parkingów
• zaniedbane ulice
• brak gazyfikacji
• brak dojazdów do posesji przy bocznicy kolejowej
• składowanie śmieci oraz starych opon na terenie mleczarni
• zanieczyszczenie środowiska paleniem w piecach niewłaściwym opałem
• brak monitoringu osiedlowego
• zdewastowane chodniki
• brak zakładów pracy
• zaniedbana zieleń na terenach bez właścicieli i gminnych
• punk złomu na ul. Tartacznej
• zaniedbane budynki miejskie
• brak instytucji kulturalnych
• brak zagospodarowania zabytków
• brak ośrodka zdrowia i rehabilitacji na poziomie XXI wieku
• brak poradni specjalistycznych
• brak basenu
• odpływ młodzieży
• brak miejsc aktywności dla mieszkańców
• brak handlu, usług, gastronomii
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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:

• Pełna infrastruktura c.o. i gazowa
• Droga między dawną mleczarnią a DK 62
• Przeniesienie torów kolejowych poza miasto
• Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Kościelna-Dobrzykowska"
• Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego 

osiedla
• Kompleksowe zagospodarowanie dawnego młyna wraz z otoczeniem
• Rozsądne rozplanowanie ścieżek rowerowych
• Dokończenie inwestycji Stoczniowca i skateparku
• Remont ulic i chodników - Okopowa, Kręta itp.
• Rewitalizacja obiektów i terenów stoczni
• Zagospodarowanie nabrzeża po stronie Radziwia
• Realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• Kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa
• Likwidacja niskiej emisji
• Polepszenie wizerunku i reputacji osiedla
• Szybki internet
• Scalenie i wtórny podział gruntów
• Zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych
• Zagospodarowanie parku Mościckiego
• Hala sportowa
• Likwidacja nieczynnej bocznicy kolejowej
• Miejsce spotkań dla młodzieży
• Monitoring osiedlowy
• Zbiorniki retencyjne na wody opadowe
• Budowa bazy hotelowej z widokiem na prawobrzeżny Płock
• Wykorzystanie terenów zielonych na turystykę aktywną
• Nowa przeprawa mostowa
• Nowe miejsca pracy
• Uporządkowanie infrastruktury elektroenergetycznej
• Ścieżka rowerowa wzdłuż starego mostu
• Lepsza komunikacja miejska
• Dom Seniora
• Centrum Nauki
• Zespół ratownictwa medycznego przy bazie straży pożarnej
• Zagospodarowanie budynku przychodni przy ul. Zielonej
• Ograniczenie chaosu reklamowego
• Zwiększenie patroli straży miejskiej 
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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

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

69

Dotacje na wymianę źródła ciepła 69

Wymiana nawierzchni ulic, chodników 68

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

68

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

68

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

66

Utrzymanie porządku i czystości, sprzątanie ulic, placów, psie odchody 59

Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia miejskiego 58

Organizacja plenerowych festynów, imprez integrujących mieszkańców 
osiedla, kina

56

Kompleksowe remonty budynków, w tym budynków mieszkalnych 55

Place zabaw dla dzieci - utworzenie nowych, doposażenie istniejących 54

Uzupełnienie systemów monitoringu miejskiego 54

Zasady lokalizacji i wyglądu reklam i szyldów - opracowanie katalogu 
dobrych praktyk będący jednocześnie poradnikiem służącym 
uporządkowaniu kwestii reklamowych

51

Organizacja turnieju międzyosiedlowego, festynu sportowego 46

Toalety publiczne - utworzenie nowych, udostępnienie istniejących toalet w 
budynkach użyteczności publicznej

38

Zorganizowanie większej ilości miejsc parkingowych oraz czytelne ich 
oznakowanie

32

Wyprzedaże garażowe - wymiana towarów na terenie boisk szkolnych 22

Zmiany w organizacji ruchu 17
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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

Park Mościckiego (przy 
moście)

-1 0 3 9 26

teren pomiędzy ul. 
Portową, Popłacińską a 
nabrzeżem Wisły

10 23 14 11 4

Stadion Stoczniowiec 11 3 14 8 20

ul. Kolejowa, budynek 
po byłej elektrowni, po 
przedszkolu

2 21 18 4 6

ul. Tartaczna, teren po 
mleczarni

10 25 15 10 6

teren rekreacji i sportu 
przy ul. Teligi

5 2 4 7 20

ul. Zielona, budynek 
przychodni

15 4 15 9 9

tereny wokół stacji PKP 
Radziwie

12
19 16 12 13

Zagospodarowanie łąki - 
ul. Kutnowska*

0 0 0 0 1

Ogródki działkowe* 1 0 1 0 2

* obszary dodatkowe wskazane przez uczestników warsztatów
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