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ZADANIE WARSZTATOWE 1 
WYPRACOWANIE  KOMPLETNYCH  PROPOZYCJI  PROJEKTÓW
I  PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podczas  warsztatów  zaprezentowana  została  lista  zgłoszonych  zadań  do  realizacji 
w ramach Programu Rewitalizacji na terenie osiedla Radziwie. 

Każda  z  grup  zajęła  się  oddzielnie  jednym zadaniem.  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: 

1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej służącej integracji lokalnej 
społeczności

• zagospodarowanie terenu Stoczniowca 
• modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi (wymiana urządzeń, 

doposażenie, stojaki na rowery)
• skatepark Park Gromadzki - oświetlenie
• urządzenie placu zabaw przy kościele św. Benedykta
• budowa ścieżek rowerowych
• organizacja turnieju sportowego 
• organizacja plenerowych imprez integrujących mieszkańców osiedla

2. Stworzenie kluczowej przestrzeni publicznej 
• zagospodarowanie parku Mościckiego (ławki, kosze na śmieci, toaleta, stojaki na 

rowery)
• organizacja sezonowej, plenerowej galerii sztuki, fotografii
• organizacja kina plenerowego
• organizacja plenerowych festynów, imprez integrujących mieszkańców osiedla

3. Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury o charakterze społeczno – 
edukacyjnym 

• budowa Młodzieżowego Domu Kultury z Domem Dziennego Pobytu Seniora – ul. 
Popłacińska 

• remont przychodni przy ul. Zielonej 40 wraz z przylegającym terenem
• zagospodarowanie budynku młyna wraz z otoczeniem na potrzeby społeczno-

edukacyjne – EkoTor

4. Poprawa bezpieczeństwa, jakości środowiska i estetyki na obszarze 
rewitalizacji 

• zwiększenie liczby patroli straży miejskiej 
• dokończenie budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP (pomieszczenia 

dla straży miejskiej, ewentualne rozmowy o punkt pogotowia ratunkowego)
• rozbudowa monitoringu miejskiego
• modernizacja i uzupełnienia oświetlenia miejskiego
• wymiana nawierzchni ulic, chodników
• organizacja spotkań ze społecznością lokalną terenów zdegradowanych – akcje 

edukacyjne jak ustrzec się przed  oszustami, porady prawne, promocja numerów 
alarmowych, prezentacja dzielnicowych
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• opracowanie uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

• psie odchody – akcja edukacyjna dla mieszkańców
• dotacje na remonty budynków zabytkowych dla podmiotów prywatnych
• dotacje na wymianę źródła ciepła

5. Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz tworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości

• Opracowanie planu miejscowego – scalenia i wtórne podziały gruntów 
umożliwiające ich racjonalne zagospodarowanie, określenie funkcji 
zagospodarowania terenów, wyznaczenie pasów drogowych, ciągów pieszych i 
pieszo-jezdnych, uwolnienie terenów pod inwestycje

• Realizacja istniejących planów miejscowych – złożona fiszka
• Wsparcie pracodawców w procesie rekrutacji i doboru pracowników z 

wykorzystaniem bazy osób bezrobotnych
• Organizacja spotkań ze społecznością lokalną terenów zdegradowanych - z radami 

osiedli, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami.., akcje edukacyjne
• Informowanie, doradztwo o możliwościach pozabudżetowego finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych
• Dotacje dla NGO w ramach otwartych konkursów ofert
• Realizacja mikroprzedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy lokalnej
• Organizacja staży zawodowych, kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych
• Przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenach 

rewitalizowanych 

Działania, uwagi zgłoszone przez uczestników warsztatów:
• kanalizacja deszczowa 
• zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej – teren „dawnego młyna”
• budowa hali sportowej
• budowa Młodzieżowego Domu Kultury z Domem Dziennego Pobytu Seniora przy 

ul. Popłacińskiej – słaba dostępność, utrudniony dojazd, lokalizacja na obrzeżach 
miasta, możliwość nawiązania kontaktów i integracji lokalnej społeczności,  
porozumienie międzypokoleniowe

• remont przychodni przy ul. Zielonej 40 wraz z przylegającym terenem – 
utrzymanie funkcji przychodni wraz z biblioteką oraz przyległego terenu z funkcją 
spokojnej rekreacji

• wygenerowanie wspólnej przestrzeni publicznej w centrum Radziwia, której 
kluczowym obiektem będzie wyremontowany młyn. Młyn powinien zostać 
wyremontowany z zachowaniem wartości zabytkowych i przeznaczeniem na 
skansen (ścieżka edukacyjna) oraz funkcje społeczne. Przestrzeń publiczna 
powinna być uzupełniona zabudową pierzejową z funk. mieszkaniowo-usługowymi. 
Wszystkie obiekty muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Nowe miejsca pracy, nowa przestrzeń publiczna jako potencjalne miejsce dla 
lokalnej gastronomi i ryneczka warzywnego. 

• Należy ustalić formy zarządzania obiektami społeczno-edukacyjnymi. Formuła 
funkcjonowania obiektu „młyna” wymaga znalezienia finansowania, które mogłoby 
zostać spełnione przy sprzedaży nowowybudowanych na tym terenie budynków 
mieszkalno-usługowych. Konieczne wykupy gruntów.

• Adaptacja obiektów budowlanych po kotłowni dla mleczarni na ciepłownię opalaną 
biomasą pozyskaną z terenów otaczających, wskazanych w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny zalewowe z 
przeznaczeniem pod rekreację i sport.

• Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Radziwia, Gór, Ciechomic, Popłacina.
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ZADANIE 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 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej 
służącej integracji lokalnej społeczności

5 5 10

2 Stworzenie kluczowej przestrzeni publicznej 6 12 18

3 Poprawa jakości i dostępności do 
infrastruktury o charakterze społeczno – 
edukacyjnym

5 5 10

4 Poprawa bezpieczeństwa, jakości środowiska i 
estetyki na obszarze rewitalizacji

16 9 25

5 Aktywizacja mieszkańców obszaru 
rewitalizacji oraz tworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości

7 16 23

Zgodnie  z  wynikami  głosowania,  podstawowymi  przedsięwzięciami  rewitalizacyjnymi 
planowanymi do ujęcia w Programie Rewitalizacji dla obszaru Radziwia są:

• zadanie nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa, jakości środowiska i estetyki na obszarze 
rewitalizacji

• zadanie  nr  5  -  Aktywizacja  mieszkańców  obszaru  rewitalizacji  oraz  tworzenie 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

• zadanie nr 2 - Stworzenie kluczowej przestrzeni publicznej. 

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

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


