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ZADANIE WARSZTATOWE 1 
WYPRACOWANIE  KOMPLETNYCH  PROPOZYCJI  PROJEKTÓW
I  PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podczas  warsztatów  zaprezentowana  została  lista  zgłoszonych  zadań  o  charakterze 
przestrzennym  do realizacji  w ramach Programu Rewitalizacji  na  terenie  osiedli  Stare 
Miasto i Kolegialna.  

Każda  z  grup  zajęła  się  oddzielnie  dwoma zadaniami.  Na  przygotowanych  arkuszach 
dokonała  uzupełnienia  brakujących  elementów:  przestrzennych,  społecznych 
i gospodarczych – niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. 

Zgłaszane działania, uwagi przez poszczególne grupy dotyczyły nie tylko analizowanego 
zadania ale także zadań analizowanych przez inne grupy.

Lista zgłoszonych zadań (elementy przestrzenne): 

Zadanie 1
Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej, zagospodarowywanie pustych 
przestrzeni w harmonii z otoczeniem

• wyburzenia obiektów wyłączonych z użytkowania, nienadających się do remontu
• budowa Bramy Bielskiej – fiszka
• budowa budynku wraz z garażem – ul.  Kwiatka 55  - fiszka
• budowa budynku Stary Rynek 19 - fiszka
• budowa budynku mieszkalno-usługowego – ul. Synagogalna 7a – fiszka
• zabudowa kwartału pomiędzy ul. Bielska-Ostatnia-Spacerowa-Kobylińskiego 

(zgodnie z mpzp)

Zadanie 2
Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz z budowaniem tożsamości 
lokalnej

• kompleksowe remonty obiektów zabytkowych
• remont Katedry - fiszka
• remont kamienicy przy ul. Kolegialnej 8 – fiszka
• remont/przebudowa budynku ul. Warszawska 2 - fiszka
• remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kolegialna 13 i 1 Maja 1 – fiszka
• remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 39 – fiszka

Zadanie 3
Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych wraz z częściową 
zmianą sposobu użytkowania budynków

• kompleksowe remonty kamienic gminnych oraz spółek gminnych wraz z 
zagospodarowaniem terenów przyległych (wyburzenia komórek, oficyn, 
zagospodarowanie podwórek)

• remont kamienicy przy pl. Nowy Rynek 10 – fiszka
• przebudowa kamienicy ul. Królewiecka 18 (funkcja mieszkalna + usługowa) - 

fiszka
• adaptacja kamienicy ul. Tumska 13 na cele usługowo-mieszkalne - fiszka
• remont kamienicy ul. Zduńska  9 – fiszka

Zadanie 4
Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury o charakterze społecznym, 
edukacyjnym, kulturalnym, modernizacja budynków użyteczności publicznej

• zagospodarowanie budynków po policji na ul. 1 Maja na cele edukacyjno-
kulturalne
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• remont budynku Książnicy Płockiej
• modernizacja budynków szpitala przy ul. Kościuszki, remont i adaptacja budynków 

po internacie Małachowianki
• remont budynków MZOS przy pl. Dąbrowskiego
• remont kamienicy Tumska 9a pod potrzeby POKIS
• remont budynków Caritas przy ul. Sienkiewicza - fiszka
• rozbudowa ZSMBM – fiszka
• remont budynków Zakładu Karnego - fiszka
• remont budynku USC wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
• remont ratusza - wykonanie ogrodu na dachu Zduńska 7

Zadanie 5
Stworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych, przywrócenie 
mieszkańcom Płocka pełnowartościowych terenów zielonych oraz miejsc 
rekreacji

• konkurs na zagospodarowanie pl. Obrońców Warszawy a następnie realizacja 
zamierzenia

• konkurs na zagospodarowanie pl. Narutowicza a następnie realizacja zamierzenia
• zagospodarowanie pl. Nowy Rynek (parking, teren zielony, rekreacja)
• zagospodarowanie nabrzeża wiślanego
• zagospodarowanie terenu za parkingiem na ul. Sienkiewicza
• urządzenie skwerku na działce pomiędzy ul. Synagogalną 2 a 4 wraz z miejscami 

postojowymi
• urządzenie parku na górkach
• zagospodarowanie działek MZGM przy ul. Kazimierza Wielkiego na tereny rekreacji
• zagospodarowanie terenów zielonych w po fosie przy katedrze
• remont alejek na skarpie od archiwum do Jaru Abisynia
• urządzenie placu zabaw dla dzieci – przy ul. Okrzei

Zadanie 6
Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, działania ułatwiające 
komunikację

• remont schodów łączących skarpę z nabrzeżem wraz z uzupełnieniem o 
rozwiązania mechaniczne – za pomnikiem Broniewskiego, przy ul. Okrzei, przy 
moście

• zmiana organizacji ruchu – ulice jednokierunkowe  Synagogalna, Staromiejska
• zniesienie kategorii drogi publicznej ul. Grodzka, Synagogalna, Jerozolimska, 

wykonanie szykan na drodze
• wykonanie przebicia za kamerą pruską do ul. Sienkiewicza
• wykonanie ciągu pieszego ul. Zduńska – ul. Kazimierza Wielkiego przy MP 25
• likwidacja parkingu przy pl. Stary Rynek 22
• montaż stojaków na rowery w tym wykonanie stojaka na rowery z zadaszeniem na 

dziedzińcu ratusza lub na parkingu przy farze
• ul. Piekarska – zmiana organizacji ruchu
• ul. Wyczałkowskiego – ciąg pieszy
• ul. Okrzei – ciąg pieszy jako przedłużenie al. Spacerowej
• wymiana nawierzchni ulic, chodników - wprowadzenie przyjaznych nawierzchni, 

które nie będą utrudniały poruszania się, obniżenie krawężników
• uwolnienie chodników dla pieszych - fizyczne wyznaczenie w formie pasów lub 

obiektów (słupki, donice) miejsc gdzie można parkować
• zwiększenie ilości miejsc parkingowych
• budowa ścieżek rowerowych
• opracowanie planu miejscowego dla starówki, realizacja istniejących planów 

miejscowych
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Zadanie 7
Poprawa bezpieczeństwa i jakości środowiska

• rozbudowa i modernizacja monitoringu
• budowa i modernizacja oświetlenia
• Jar Abisynia – wykonanie oświetlenia
• rozwój infrastruktury technicznej - sieć cieplna, gaz

Zadanie 8
Działania poprawiające estetykę na rewitalizowanym obszarze

• wprowadzenie więcej zieleni – kwietniki na chodnikach, na słupach 
oświetleniowych

• adaptacja kamienicy przy Grodzkiej 1 na toaletę publiczną (parter gastronomia) – 
fiszka

• remont pl. Dąbrowskiego, montaż ławek, wprowadzenie zieleni w donicach
• budowa podziemnych pojemników na odpady jako element większego zamierzenia 

inwestycyjnego

Zadanie 9
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

• inkubator przedsiębiorczości społecznej – Kościuszki 16a  - fiszka
• dotykowa makieta płockiej starówki dla osób niewidomych

Zadanie 10
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

• Centrum Ekonomii Społecznej – Kościuszki 22  - fiszka

Zadanie 11
Włączenie mieszkańców w nurt życia społecznego oraz ich integracja, zmiana 
wizerunku obszaru rewitalizowanego

• odmień swoje podwórko - warsztaty projektowe oraz zagospodarowanie wnętrza 
podwórek

• opracowanie nowego wzoru tablicy informacyjnej o inwestycjach, informacja na 
stronie www o planowanych inwestycjach, organizacja punktów konsultacyjnych

Działania, uwagi zgłoszone przez uczestników warsztatów:

Zadanie 1
Kwestie przestrzenne

• remonty zabudowy mieszkaniowej w dyspozycji MZGM i MTBS
• remonty kamienic prywatnych na osiedlach Stare Miasto i Kolegialna
• zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych
• porządkowanie i zagospodarowanie podwórek

Kwestie społeczne
• wsparcie edukacyjne w zakresie finansowania dla prywatnych właścicieli 

nieruchomości  
• streetworking dla mieszkańców wymagających wsparcia
• program aktywizacji i integracji dla mieszkańców Starówki będących 

beneficjentami MOPS i MUP
• konieczność mieszania mieszkańców o różnym statusie materialnym, zawodowym 

i społecznym

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



• zmiana głównych kierunków działania ARS Sp. z o.o. z działalności deweloperskiej 
na społeczną

• utworzenie kierunków zawodowych w zakresie rzemiosła budowlanego i 
renowacyjnego

• preferencyjne stawki czynszu dla organizacji pozarządowych za wynajem lokali
Kwestie gospodarcze

• systemy dotacyjne dla właścicieli budynków prywatnych
• pomoc prawna dla właścicieli prywatnych
• wsparcie firm remontowo-budowlanych poprzez podnoszenie kwalifikacji 

pracowników
• szkolenia bezrobotnych o określonym profilu zawodowym
• zwiększenie współpracy w zakresie mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego – 

MTBS, MZGM, ARS
• preferencyjne stawki czynszu dla osób, które chcą rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie rewitalizowanym

Zadanie 2
Kwestie przestrzenne

• remont i rewitalizacja nieruchomości przy ul. Kościuszki 13 z przeznaczeniem na 
Muzeum Poczty Płock

Kwestie społeczne
• preferencyjne stawki czynszu dla organizacji pozarządowych za wynajem lokali
• zwiększenie kontroli w zakresie prawidłowego parkowania pojazdów
• opracowanie uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
• informowanie, doradztwo o możliwościach pozabudżetowego finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych
• letnie spacery po Starówce (zwiedzanie obiektów zabytkowych z przewodnikiem)
• organizacja konkursów związanych ze Starówką (fotograficzny, plastyczny....)

Kwestie gospodarcze
• preferencyjne stawki czynszu dla osób, które chcą rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie rewitalizowanym
• dotacje na remonty budynków zabytkowych dla podmiotów prywatnych
• dotacje na wymianę źródła ciepła
• dostosowanie częstotliwości sprzątania ulic, placów do potrzeb (uwzględnienie 

odbywających się imprez, weekendów), zwiększenie nadzoru nad podmiotami 
sprzątającymi, właścicielami/zarządcami nieruchomości

• wprowadzenie karty starówki -  program lojalnościowy dla klientów korzystających 
z oferty przedsiębiorców z terenu śródmieścia

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

Zadanie 3
Kwestie społeczne

• letnie spacery po Starówce (zwiedzanie obiektów zabytkowych z przewodnikiem)
• organizacja plenerowych koncertów muzycznych, spektakli, widowisk ulicznych
• organizacja kina plenerowego
• zwiększenie kontroli w zakresie prawidłowego parkowania pojazdów
• dostosowanie częstotliwości sprzątania ulic, placów do potrzeb (uwzględnienie 

odbywających się imprez, weekendów), zwiększenie nadzoru nad podmiotami 
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sprzątającymi, właścicielami/zarządcami nieruchomości
• szkolenia indywidualne i grupowe dla osób bezrobotnych skorelowane z 

potrzebami pracodawców
• współpraca z uczelnią wyższą w zakresie zaangażowania studentów do 

inwentaryzacji zasobów, prac przedprojektowych, koncepcji
• preferencyjne stawki czynszu dla organizacji pozarządowych za wynajem lokali
• organizacja sezonowej, plenerowej galerii sztuki, fotografii
• opracowanie planu miejscowego dla starówki - zredagowanie wytycznych 

wprowadzających zapisy ułatwiające lokalizację funkcji społecznie pożądanych w 
tej przestrzeni

Kwestie gospodarcze
• dotacje na remonty budynków zabytkowych dla podmiotów prywatnych
• preferencyjne stawki czynszu dla osób, które chcą rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie rewitalizowanym
• wprowadzenie stref płatnego parkowania
• wsparcie pracodawców w procesie rekrutacji i doboru pracowników z 

wykorzystaniem bazy osób bezrobotnych
• 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

• reklama wzajemna - wymiana ulotkami pomiędzy punktami usługowymi, 
placówkami handlowymi i instytucjami kulturalnymi

• organizacja cyklicznych i tematycznych targowisk, jarmarków: Jarmark Tumski, 
bożonarodzeniowy, wielkanocny, św. Bartłomieja

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

• zmniejszenie wysokości udzielanych bonifikat najemcom przy sprzedaży lokali 
komunalnych oraz sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu – 
pozyskane środki zasilą fundusz dot. kompleksowych remontów budynków

• opracowanie planu miejscowego dla starówki - zredagowanie wytycznych 
wprowadzających zapisy ułatwiające lokalizację funkcji społecznie pożądanych w 
tej przestrzeni

Zadanie 4
Kwestie przestrzenne

• modernizacja budynków szpitala przy ul. Kościuszki, remont i adaptacja budynków 
po internacie Małachowianki – do wykreślenia

• rozbudowa ZSMBM – fiszka – do wykreślenia
• remont budynków Zakładu Karnego – fiszka – do wykreślenia (Zakład Karny do 

wyprowadzenia poza miasto)
• remont ratusza - wykonanie ogrodu na dachu Zduńska 7 – do wykreślenia 
• całkowite wprowadzenie ruchu kołowego z okolic katedry

Kwestie społeczne
• letnie spacery po starówce (zwiedzanie obiektów zabytkowych z przewodnikiem)
• organizacja konkursów związanych ze Starówką (fotograficzny, plastyczny....)
• organizacja plenerowych koncertów muzycznych, spektakli, widowisk ulicznych
• akcje edukacyjne jak ustrzec się przed  oszustami, porady prawne, promocja 

numerów alarmowych, prezentacja dzielnicowych
• edukacja architektoniczna -  warsztaty dla dzieci dotyczące przestrzeni publicznej i  

jej projektowania
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• streetworking – pedagog ulicy
• organizacja zajęć hobbistycznych (np. filmowych, tanecznych, plastycznych, 

fotograficznych, obsługa internetu)
• reklama wzajemna - wymiana ulotkami pomiędzy punktami usługowymi, 

placówkami handlowymi i instytucjami kulturalnymi
• organizacja spotkań ze społecznością lokalną terenów zdegradowanych - z radami 

osiedli, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami.....
• utworzenie na profilu na portalu społecznościowym poświęconego Starówce 

(facebook)
• organizacja sezonowej, plenerowej galerii sztuki, fotografii

Kwestie gospodarcze
• wprowadzenie stref płatnego parkowania
• dotacje na wymianę źródła ciepła
• 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

• reklama wzajemna - wymiana ulotkami pomiędzy punktami usługowymi, 
placówkami handlowymi i instytucjami kulturalnymi

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

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

Zadanie 5
Kwestie przestrzenne

• rewitalizacja zieleni w ramach istniejącego parku na pl. Obrońców Warszawy
• zagospodarowanie pl. Nowy Rynek – teren zielony, konkurs na cały plac, jeżeli 

parking to podziemny
• zagospodarowanie nabrzeża wiślanego – konkurs międzynarodowy
• zagospodarowanie działek MZGM przy ul. Kazimierza Wielkiego na tereny rekreacji
• remont alejek na skarpie od archiwum do Jaru Brzeźnicy
• opracowanie i aktualizacja planów miejscowych

Kwestie społeczne
• współpraca z uczelnią wyższą w zakresie zaangażowania studentów do 

inwentaryzacji zasobów, prac przedprojektowych, koncepcji
• organizacja plenerowych koncertów muzycznych, spektakli, widowisk ulicznych
• organizacja cyklicznych imprez rozrywkowych/festiwali – do wyprowadzenia ze 

Starówki na lotnisko
• organizacja kina plenerowego
• wprowadzenie stref płatnego parkowania
• zwiększenie kontroli w zakresie prawidłowego parkowania pojazdów
• zwiększenie liczby patroli policji i straży miejskiej
• opracowanie uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
• organizacja sezonowej, plenerowej galerii sztuki, fotografii

Kwestie gospodarcze
• opracowanie planu miejscowego dla starówki - zredagowanie wytycznych 

wprowadzających zapisy ułatwiające lokalizację funkcji społecznie pożądanych w 
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tej przestrzeni
• dotacje na wymianę źródła ciepła
• dostosowanie częstotliwości sprzątania ulic, placów do potrzeb (uwzględnienie 

odbywających się imprez, weekendów), zwiększenie nadzoru nad podmiotami 
sprzątającymi, właścicielami/zarządcami nieruchomości

• wprowadzenie karty starówki -  program lojalnościowy dla klientów korzystających 
z oferty przedsiębiorców z terenu śródmieścia

Zadanie 6
Kwestie przestrzenne

• ul. Piekarska – egzekucja przepisów
• ul. Wyczałkowskiego – ciąg pieszy - szykany
• ul. Okrzei – ciąg pieszy jako przedłużenie al. Spacerowej – dostęp samochodowy 

tylko dla mieszkańców
• inwentaryzacja potrzeb parkingowych z wyłączeniem całodziennego parkowania
• wywołanie rotacji pojazdów na parkingach
• zmniejszenie ilości miejsc parkingowych
• redukcja ruchu tranzytowego w obszarze Starówki
• zwiększenie roli komunikacji publicznej
• przesunięcie 50% ruchu drogowego (Źródła i cele poza Starym Miastem) poza 

obszar Starego Miasta
• brak inwestycji ułatwiających dostęp samochodowy
• drogi rowerowe w odpowiednim standardzie

Kwestie społeczne
• zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego
• zwiększenie kontroli prawidłowego parkowania – skuteczność i egzekucja
• jakość chodników (wykorzystanie płyt chodnikowych – kamień lub kostki 

niefrazowanej)
• polbruk tylko w przestrzeniach parkingowych

Kwestie gospodarcze
• zapewnienie komunikacji „góra – dół” (małe autobusy)
• ochrona drobnego handlu
• wykluczenie lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych
• wprowadzenie stref płatnego parkowania
• opracowanie planu miejscowego, realizacja istniejących planów

Zadanie 7
Kwestie przestrzenne

• redukcja ruchu pojazdów
• patrole

Kwestie społeczne
• patrole piesze straży miejskiej
• wzmocnienie integracji społecznej
• akcje edukacyjne
• melexy dla straży miejskiej
• przywrócenie funkcji mieszkaniowych
• organizacja warsztatów samoobrony dla mieszkańców terenów zdegradowanych 

połączone z działaniami prewencyjnymi
• akcje edukacyjne jak ustrzec się przed  oszustami, porady prawne, promocja 

numerów alarmowych, prezentacja dzielnicowych
Kwestie gospodarcze

• dotacje na wymianę źródła ciepła
• komunalizacja FORTUM
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Zadanie 8
Kwestie społeczne

• opracowanie uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

• uregulowanie spraw związanych z lokalizacją i wyglądem ogródków letnich
• organizacja konkursów „Najpiękniejsza witryna świąteczna”, „Najpiękniejsza 

kawiarenka letnia”
• psie odchody – akcja edukacyjna dla mieszkańców, wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za sprzątanie, zwiększenie kontroli realizacji zawartych umów 
na sprzątanie

• dostosowanie częstotliwości sprzątania ulic, placów do potrzeb (uwzględnienie 
odbywających się imprez, weekendów), zwiększenie nadzoru nad podmiotami 
sprzątającymi, właścicielami/zarządcami nieruchomości

• edukacja architektoniczna -  warsztaty dla dzieci dotyczące przestrzeni publicznej i  
jej projektowania

Kwestie gospodarcze
• uregulowanie spraw związanych z lokalizacją i wyglądem ogródków letnich
• organizacja konkursów „Najpiękniejsza witryna świąteczna”, „Najpiękniejsza 

kawiarenka letnia”

Zadanie 9
Kwestie przestrzenne

• zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych dla osób z ograniczoną zdolnością  
poruszania się

Kwestie społeczne
• zwiększenie współpracy MUP i MOPS oraz organizacji pozarządowych w celu 

wypracowania wspólnych działań na rzecz aktywizacji
• realizacja przez MOPS i MUP programu – Aktywizacja i Integracja
• możliwość odpracowania zaległości czynszowych
• dotacje dla NGO w ramach otwartych konkursów ofert
• streetworking – pedagog ulicy
• organizacja zajęć hobbistycznych (np. filmowych, tanecznych, plastycznych, 

fotograficznych, obsługa internetu)
Kwestie gospodarcze

• tworzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne)
• wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą
• wykonywanie prostych prac w ramach prac społecznie użytecznych
• wsparcie pracodawców w procesie rekrutacji i doboru pracowników z 

wykorzystaniem bazy osób bezrobotnych
• prace interwencyjne, społecznie użyteczne i roboty publiczne
• szkolenia indywidualne i grupowe dla osób bezrobotnych skorelowane z 

potrzebami pracodawców

Zadanie 10
Kwestie przestrzenne

• inwestycje w infrastrukturę techniczną
• remonty kamienic

Kwestie społeczne
• szkolenia indywidualne i grupowe dla osób bezrobotnych skorelowane z 

potrzebami pracodawców
Kwestie gospodarcze

• inkubator przedsiębiorczości
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• wsparcie pracodawców w procesie rekrutacji i doboru pracowników z 
wykorzystaniem bazy osób bezrobotnych

• preferencyjne stawki czynszu dla osób, które chcą rozpocząć działalność 
gospodarczą na terenie rewitalizowanym

• 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

• organizacja konkursów „Najpiękniejsza witryna świąteczna”, „Najpiękniejsza 
kawiarenka letnia”

• organizacja cyklicznych i tematycznych targowisk, jarmarków: Jarmark Tumski, 
bożonarodzeniowy, wielkanocny, św. Bartłomieja

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

• reklama wzajemna - wymiana ulotkami pomiędzy punktami usługowymi, 
placówkami handlowymi i instytucjami kulturalnymi

Zadanie 11
Kwestie społeczne

• organizacja spotkań ze społecznością lokalną terenów zdegradowanych - z radami 
osiedli, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami.....

• Uniwersytet Alternatywny - organizacja niedzielnych zajęć edukacyjnych dla dzieci  
dotyczących historii miasta i regionu, zajęcia muzyczne, plastyczne, wykłady na 
temat rewitalizacji, bezpieczeństwa, konkursy plastyczne

• organizacja konkursów związanych ze Starówką (fotograficzny, plastyczny....)
• współpraca z uczelnią wyższą w zakresie zaangażowania studentów do 

inwentaryzacji zasobów, prac przedprojektowych, koncepcji
• organizacja sezonowej, plenerowej galerii sztuki, fotografii
• organizacja plenerowych koncertów muzycznych, spektakli, widowisk ulicznych
• organizacja turnieju międzyosiedlowego, festynu sportowego, gier miejskich

Kwestie gospodarcze
•  informowanie, doradztwo o możliwościach pozabudżetowego finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych
• wprowadzenie karty starówki -  program lojalnościowy dla klientów korzystających 

z oferty przedsiębiorców z terenu śródmieścia

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



ZADANIE WARSZTATOWE 2
HIERARCHIZACJA  WYPRACOWANYCH  PROJEKTÓW  I  PRZEDSIĘWZIĘĆ

W  ramach  zadania  każdy  z  uczestników  warsztatów  otrzymał  po  2  komplety 
samoprzylepnych  punktów  za  pomocą  których  dokonał  wyboru  najważniejszych 
i najpilniejszych projektów oraz przedsięwzięć. 

Numer 
zadania

Nazwa zadania

Liczba punktów Łączna 
liczba 

uzyskanych 
punktów

Zadanie 
ważne

Zadanie 
pilne

1
Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej, 
zagospodarowywanie pustych przestrzeni w 
harmonii z otoczeniem

10 2 12

2
Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz 
z budowaniem tożsamości lokalnej 

11 15 26

3
Odnowa zdekapitalizowanych zasobów 
mieszkaniowych wraz z częściową zmianą 
sposobu użytkowania budynków

6 6 12

4

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

2 2 4

5

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

10 12 23

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

8 12 20

7 Poprawa bezpieczeństwa i jakości środowiska 5 0 5

8 Działania poprawiające estetykę na 
rewitalizowanym obszarze

7 8 15

9
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

7 4 11

10
Tworzenie warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości

11 18 29

11
Włączenie mieszkańców w nurt życia społecznego 
oraz ich integracja, zmiana wizerunku obszaru 
rewitalizowanego

7 4 11

Zgodnie  z  wynikami  głosowania,  podstawowymi  przedsięwzięciami  rewitalizacyjnymi 
planowanymi  do  ujęcia  w  Programie  Rewitalizacji  dla  POR  –  osiedla  Stare  Miasto, 
Kolegialna są:

• zadanie nr 10 - Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
• zadanie nr  2  -  Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz z budowaniem 

tożsamości lokalnej 
• zadanie nr 5 - Stworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych, przywrócenie 

mieszkańcom Płocka pełnowartościowych terenów zielonych oraz miejsc rekreacji
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• zadanie nr 6 - Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, działania 
ułatwiające komunikację

Wskazane  zadania  będą  podlegały  dalszemu  opracowaniu  przy  uwzględnieniu  uwag 
zgłoszonych przez uczestników warsztatów.
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