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Organizacja warsztatów

Organizator: Urząd Miasta Płocka

Miejsce: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 

Prowadzenie spotkań i przygotowanie raportu 
końcowego: Dr hab. Piotr Lorens
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Przedmiot 
warsztatów

• Obszar Nowego Rynku 
wraz z otaczającymi 
kwartałami zabudowy

• Przestrzeń o bogatej 
historii, wymagająca 
ponownego 
przemyślenia co do roli 
i kształtu 
urbanistycznego
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Nowy Rynek jako przestrzeń o bogatej 
historii i dużym znaczeniu dla Płocka
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Cel organizacji 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
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Cele szczegółowe

• Wypracowanie założeń dotyczącej 
przekształceń przestrzeni Nowego Rynku

• Opracowanie szczegółowych zapisów do 
aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji

• Podjęcie partnerskiego dialogu ze 
społecznością lokalną7



Formuła warsztatów

• Pracowaliśmy metodą partycypacyjną – z 
bezpośrednim zaangażowaniem społeczności 
lokalnej i reprezentantów zainteresowanych stron i 
instytucji

• Wszystkie decyzje podejmowaliśmy metodą 
konsensusu w trakcie prac warsztatowych

• Całość została przygotowana, prowadzona i 
podsumowana w sposób umożliwiający optymalne 
wykorzystanie czasu uczestników spotkań
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Metody pracy

• Prezentacje i dyskusje plenarne
• Ankiety skierowane do wszystkich 

uczestników warsztatów
• Prace w grupach roboczych – dyskusje i 

przygotowanie stanowisk
• Głosowania plenarne
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Program warsztatów – dzień 1

• Sesja wprowadzająca. Powitanie uczestników. Wprowadzenie do 
tematyki warsztatów. Wstępna sesja warsztatowa – 
przedstawienie się uczestników, wstępny podział na grupy 
robocze, wstępne określenie wizji ukształtowania Nowego 
Rynku oraz granic obszaru objętego warsztatami; 

• Sesja wprowadzająca cd. Lokalizacja Nowego Rynku w 
strukturze miasta, (prezentacje wprowadzające): Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
miasta oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka; Problemy 
społeczne w rejonie Nowego Rynku;
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Program warsztatów – dzień 1 (cd.)

• Sesja 1. Warsztatowe określenie uwarunkowań 
przekształceń Nowego Rynku, analiza SWOT (analiza 
słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń) dla Nowego 
Rynku. Określenie obecnej i przyszłej roli Nowego Rynku w 
przestrzeni miasta i w strukturze przestrzeni publicznych

• Sesja 2. Określenie wizji i problemów rozwoju Nowego 
Rynku w kategoriach społecznych, ekonomicznych, 
urbanistycznych, architektonicznych i in. Odniesienie 
wypracowanych założeń do przestrzeni rejonu Nowego 
Rynku. Określenie szczegółowych obszarów wymagających 
interwencji urbanistycznej (zarówno terenów 
inwestycyjnych, jak i przestrzeni publicznych)11



Program warsztatów – dzień 2
• Sesja 3. Wstępne określenie wizji przekształceń poszczególnych 

partii obszaru. Określenie założeń dotyczących kierunków 
przekształceń i rozwoju poszczególnych obszarów – w tym 
zarówno terenów inwestycyjnych, jak i przestrzeni publicznych 
(forma i funkcja nowych realizacji, sposób ukształtowania i rodzaj 
aktywności w poszczególnych przestrzeniach publicznych);

• Sesja 4. Określenie problemów przekształceń poszczególnych 
obszarów – w tym zapisów analizy SWOT dla ważniejszych z nich. 
Określenie – na bazie wizji, listy problemów i analizy SWOT – 
celów przekształceń obszaru. Określenie szczegółowych projektów 
i przedsięwzięć do realizacji w obszarze Nowego Rynku i jego 
bezpośrednim otoczeniu ( w kategoriach: społecznych, 
ekonomicznych, urbanistycznych, architektonicznych i in.).
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Program warsztatów – dzień 3

• Sesja 5. Analiza wcześniej zgłoszonych projektów i przedsięwzięć 
do realizacji w obszarze Nowego Rynku pod kątem ich ważności i 
pilności. Określenie docelowego zestawu projektów 
i przedsięwzięć do realizacji. Szczegółowe opisanie 
najważniejszych i najpilniejszych do realizacji projektów i 
przedsięwzięć.

• Sesja 6. Zebranie wypracowanych elementów na wspólnym 
rysunku i weryfikacja ustaleń. Wypracowanie zasad realizacji 
całości programu – w tym w odniesieniu do systemu wdrażania i 
monitoringu. Określenie horyzontu czasowego realizacji 
poszczególnych projektów i przedsięwzięć. Zarysowanie dalszych 
działań koniecznych do podjęcia.
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Wypracowane efekty warsztatów

• Przygotowanie wstępnej wersji założeń 
przekształceń Nowego Rynku – w tym do objęcia 
wsparciem ze środków UE

• Aktywizacja społeczności lokalnej

• Nawiązanie dialogu pomiędzy społecznością 
lokalną, władzami miasta oraz ew. innymi stronami 
procesu rewitalizacji
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Wypracowane elementy programu 
rewitalizacji Nowego Rynku 

• Uwarunkowania rozwoju obszaru
• Analiza SWOT dla obszaru
• Obecna i przyszła rola obszaru w strukturze 

miasta
• Wizja rozwoju obszaru
• Problemy rozwoju i przekształceń obszaru
• Cele działania
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Cele rewitalizacji

• Cel główny: 

Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni Nowego 
Rynku

• Cele szczegółowe – dla poszczególnych sfer
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Wypracowane elementy programu 
rewitalizacji Nowego Rynku (cd.)

• Główne obszary możliwych przekształceń
– Tereny nowych inwestycji
– Przestrzenie publiczne
– Zespoły do rewitalizacji

• Charakter architektoniczny i funkcjonalny 
poszczególnych elementów przestrzeni 
Nowego Rynku
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Tereny nowych 
inwestycji

Pod Rynkiem – cz. 
Północna

Pod Rynkiem – cz. 
Południowa

Przy Teatrze

Narożnik

Przy Tumskiej
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Przestrzenie 
publiczne

Przed Teatrem – Plac 
Defilad

Zieleniec

Nowy Rynek – Zachód

Nowy Rynek – Wschód

Pasaż

Królewiecka

Jachowicza
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Zespoły do 
rewitalizacji

Antypodkowa

Sajgonka

Pierzeja Zachodnia

Przy Królewieckiej

Pierzeja Północna

Pierzeja Wschodnia
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Obszary działania
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Tereny nowych inwestycji 
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Przestrzenie publiczne
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Zespoły do 
rewitalizacji
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Wypracowane elementy programu 
rewitalizacji Nowego Rynku (cd.)

• Szczegółowe opracowanie wytycznych 
dotyczących kształtowania wybranych 
przestrzeni

• Określenie projektów i przedsięwzięć do 
realizacji, szczegółowe opisanie wybranych 
projektów
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Wybrane najpilniejsze i najważniejsze 
projekty i przedsięwzięcia

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 
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Lokalizacja 
projektów w 
strukturze obszaru
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System monitorowania i realizacji 
całości programu

W trakcie sesji plenarnej 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.
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Prezentacja wizji rozwoju Nowego Rynku

• Wypracowano w trakcie warsztatów 
propozycję „kompromisową”, zgodną z 
zapisami poszczególnych etapów prac

• Ponieważ jednak pojawiły się głosy odrębne, 
opracowano także dwa kolejne warianty 
„skrajne”
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Wersja przyjęta na 
warsztatach
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Wesja z „Podkową”
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Wersja z 
„Antypodkową”
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