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Program spotkania
• Krótkie przypomnienie celów warsztatów oraz 

podstawowych pojęć i kwestii

• Krótka prezentacja inwestycji zrealizowanych w latach 
2005-2013 na osiedlu Stare Miasto - Kolegialna

• Krótka prezentacja wyników warsztatów z 30.06.2015

• Omówienie zgłoszonych dotychczas propozycji zadań – do 
Programu Rewitalizacji

• Sesja warsztatowa 1 – wypracowanie kompletnych 
propozycji projektów i przedsięwzięć 

• Sesja warsztatowa 2 – hierarchizacja wypracowanych 
projektów i przedsięwzięć
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Część 1

Cele warsztatu

Podstawowe kwestie i pojęcia
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Rewitalizacja

Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony 
na określonym obszarze proces przemian 

społecznych, przestrzennych, technicznych i społecznych, przestrzennych, technicznych i 
gospodarczychgospodarczych, 

inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) 
w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu 

kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości 
funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, 

w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 
endogeniczne4



Lokalny Program Rewitalizacji

Dokument opracowywany przez samorząd lokalny i 
zatwierdzany uchwałą Rady Miasta.
Stanowi podstawę działań rewitalizacyjnych w mieście 
głównie poprzez:

 ➔ wyznaczenie obszarów zdegradowanych, na których będzie 
prowadzona rewitalizacja

 ➔ wskazanie projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane w 
celu wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego tj. 
sytuacji, gdy na danym terenie występuje natężenie negatywnych zjawisk 
społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które doprowadziły do jego 
degradacji.
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Lokalny Program Rewitalizacji

• Jest podstawą do udzielenia wsparcia z 
dedykowanych rewitalizacji instrumentów unijnych 
i krajowych lub korzystania z preferencji w innych 
instrumentach i programach sektorowych.

• Projekt, aby uzyskać dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach rewitalizacji musi być 
realizowany na obszarze wskazanym w Programie 
Rewitalizacji oraz być wpisany do Programu 
Rewitalizacji6



Rodzaje działań podejmowanych 
w projektach rewitalizacyjnych

• Działania „twarde” – związane z 
polepszeniem stanu infrastruktury, 
zabudowy itp. struktur materialnych

• Działania „miękkie” – związane z 
polepszeniem stanu społeczności lokalnej 
oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze 
stanu kryzysowego (w kontekście sytuacji 
społecznej i ekonomicznej)
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Przykłady projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych

• Działania „przestrzenne” – odnoszące się do 
obiektów i infrastruktury
– zagospodarowanie przestrzeni publicznych
– budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich 

adaptacja na różnorodne cele, o ile działania te 
przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej 
przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego 
otoczenia

– przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile 
wiązać się będzie z rozwiązaniem problemów 
społecznych lub gospodarczych8



Przykłady projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych

• Działania „społeczne” – odnoszące się do 
społeczności lokalnych
– organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących 

lokalną społeczność
– organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i 

grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu

– organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują 
na terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz 
rozwijanie ich zainteresowań9



Przykłady projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych

• Działania „gospodarcze” – odnoszące się do 
kwestii ekonomicznych:
– inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów 

wskazanych do rewitalizacji
– działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości 

na terenach wskazanych do rewitalizacji
– wspieranie podmiotów ekonomii społecznej
– organizacja okresowych targowisk, jarmarków na 

terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia 
przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców
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Przykłady projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych

• W sposób szczególny promowane będą projekty 
„zintegrowane”, obejmujące: 

– Aspekty przestrzenne
– Aspekty społeczne
– Aspekty gospodarcze

– I przyczyniające się do kompleksowej poprawy 
stanu na terenach zdegradowanych
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Będziemy dążyć do zaprogramowania 
rewitalizacji:

• kompleksowej - obejmującej zmiany w różnych 
sferach życia mieszkańców miasta

• zintegrowanej - poprzez współpracę i 
uporządkowanie działań różnych podmiotów

• skoncentrowanej terytorialnie – odnoszącej się 
do konkretnego zdegradowanego obszaru, a nie 
punktowych działań12



Struktura 
miasta

Podział na główne 
obszary / dzielnice
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Wybór obszarów do rewitalizacji

• Na bazie analizy wskaźnikowej i badań 
ankietowych określono obszar wskazany do 
rewitalizacji, obejmujący osiedla:
– Stare Miasto / Kolegialna - POR
– Skarpa / Dobrzyńska - DOR
– Radziwie - TOR
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Obszary 
wskazane do 
rewitalizacji

Obszary wskazane 
na bazie analizy 
wskaźnikowej oraz 
badań ankietowych
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Cel spotkania, kluczowi uczestnicy

• Cel spotkania: Określenie głównych zagadnień 
związanych z rewitalizacją obszaru

• Uczestnicy: WSZYSCY MIESZKAŃCY MIASTA (nie 
wykluczamy nikogo)



Partycypacyjny charakter naszej pracy

• Podjęcie prac przez grupę planującą otwartą na 
przedstawicieli wszystkich środowisk

• Przyjęcie i realizacja ściśle określonego 
harmonogramu prac – dyskutujemy nad kolejnymi 
elementami, nie „o wszystkim naraz”

• Przyjęcie w pracach zasad: otwartości, 
przejrzystości, konsensusu, braku założeń 
wstępnych



Część 2

Krótka prezentacja inwestycji 
zrealizowanych w latach 2005-2013 

na osiedlu Stare Miasto - Kolegialna
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Inwestycje zrealizowane
Wydatki majątkowe z lat 2005-
2014 dot. osiedli Stare Miasto i 
Kolegialna na podstawie 
sprawozdań z wykonania 
budżetu miasta Płocka

• Łączna wartość wydatków 
ok. 191 mln zł

• Liczba zrealizowanych 
projektów – 38 

Stan realizacji projektów z 
osiedli Stare Miasto i 
Kolegialna wpisanych do LPR 
na lata 2007 - 2013

• Łączna wartość 
zrealizowanych projektów ok. 
186 mln zł

• Liczba zrealizowanych 
projektów – 83

• Liczba częściowo 
zrealizowanych projektów – 8

• Liczba projektów 
niezrealizowanych – 8



Część 3

Krótka prezentacja wyników 
warsztatów z dn. 30.06.2015
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Zrealizowane elementy prac 
warsztatowych

• Analizy: SWOT i problemów rozwoju 
obszaru

• Określenie celów i działań do podjęcia
• Określenie obszarów interwencji i jej 

charakteru
• Nabór fiszek projektowych

Wyniki przedstawiono w postaci krótkiego 
raportu – dostępnego na stolikach



Część 4

Omówienie zgłoszonych dotychczas 
propozycji zadań 

– do Programu Rewitalizacji
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Zgłoszone zadania
• Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej, 

zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z 
otoczeniem

• Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz z 
budowaniem tożsamości lokalnej

• Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych 
wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynków

• Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury o 
charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, 
modernizacja budynków użyteczności publicznej



• Stworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych, 
przywrócenie mieszkańcom Płocka pełnowartościowych 
terenów zielonych oraz miejsc rekreacji

• Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu 
pieszego, działania ułatwiające komunikację

• Poprawa bezpieczeństwa i jakości środowiska

• Działania poprawiające estetykę na rewitalizowanym 
obszarze

• Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

• Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

• Włączenie mieszkańców w nurt życia społecznego oraz ich 
integracja, zmiana wizerunku obszaru rewitalizowanego



Część 5

Sesja warsztatowa 1 

wypracowanie kompletnych propozycji 
projektów i przedsięwzięć
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Sposób pracy

• Każda z grup zajmuje się oddzielnie jednym 
zadaniem – otrzymuje przygotowany arkusz 

• W ramach grupy prosimy o uzupełnienie 
brakujących elementów: przestrzennych, 
społecznych i gospodarczych – 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
zadania



Część 6

Sesja warsztatowa 2 

Hierarchizacja wypracowanych projektów i 
przedsięwzięć
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Wybór najważniejszych i najpilniejszych 
projektów i przedsięwzięć

• Każdy z uczestników otrzymuje po 2 
komplety samoprzylepnych punktów

• Za pomocą punktów wybieramy:
W – projekty NAJWAŻNIEJSZE do realizacji

P – projekty NAJPILNIEJSZE do realizacji

• Na bazie wyników głosowania określamy 
listę projektów i przedsięwzięć do dalszego 
opracowania 



Dziękujemy za aktywna pracę!
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