
Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Płocka

Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych i powojskowych 

na przykładzie Cukrowni w Borowiczkach

Opr. Dr hab. Piotr Lorens – na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka1



Program spotkania
• Wprowadzenie – czym jest rewitalizacja i jak planujemy 

działania rewitalizacyjne? Jakie obszary obejmie nasz 
Program Rewitalizacji Płocka? Czym jest Lokalny Program 
Rewitalizacji?

• Analizy: SWOT i problemów rozwoju obszaru

• Określenie obecnej i przyszłej roli obszaru w strukturze 
miasta

• Określenie funkcji wskazanych do ulokowania na terenie 
dawnej cukrowni

• Określenie potrzeb mieszkańców, jakie mogłyby być 
zrealizowane poprzez rewitalizację dawnej cukrowni

2



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 1

Wprowadzenie

Program Rewitalizacji Płocka
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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 
endogeniczne6



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 działań7



Delimitacja obszarów zdegradowanych
• Rewitalizacja może być prowadzona wyłącznie na 

obszarze zdegradowanym, znajdującym się w kryzysie z 
powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 
oraz występowania na nim ponadto co najmniej jednego 
z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, 
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych

• Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki 
rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na 
niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę 
spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla 
całej gminy8



Struktura 
miasta

Podział na główne 
obszary / dzielnice
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Delimitacja obszarów zdegradowanych

• W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego w 
oparciu o zebrane dane statystyczne obliczono 6 
wskaźników społecznych:  
• wskaźnik obciążenia demograficznego;
• wskaźnik poziomu ubóstwa i wykluczenia;
• wskaźnik stopy bezrobocia;
• wskaźnik poziomu przestępczości i wykroczeń;
• wskaźnik poziomu kapitału społecznego;
• wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
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Delimitacja obszarów zdegradowanych
• Dokonana diagnoza oparta została na danych z podziałem 

na osiedla, które pokazują realne zróżnicowanie zjawisk, 
procesów i problemów

• Dla każdego obszaru obliczona została wartość 
wskaźników, które następnie wystandaryzowano w celu 
umożliwienia ich dalszego porównywania

• Po zsumowaniu wartości wystandaryzowanych 
wskaźników dla każdego obszaru obliczony został 
wskaźnik sumaryczny, na podstawie którego 
wyselekcjonowano obszary, gdzie sytuacja jest gorsza niż 
średnia dla Płocka (obszary, dla których wartość 
wskaźnika sumarycznego jest większa od zera)



Delimitacja 
obszarów 

zdegradowanych



Identyfikacja obszarów problemowych
• Obszary zidentyfikowane jako problemowe z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych: Stare 
Miasto, Tysiąclecia, Dobrzyńska, Skarpa, Winiary, 
Kolegialna, Łukasiewicza, Radziwie i Trzepowo poddano 
analizie dotyczącej problemów gospodarczych i 
technicznych

• Zgodnie z obliczonym dla w/w obszarów wskaźnikiem 
prowadzenia działalności gospodarczej obszarami, na 
których występują problemy gospodarcze są osiedla: 
Dobrzyńska, Tysiąclecia, Skarpa, Radziwie. Wartość 
wskaźnika na tych obszarach jest „gorsza” niż średnia 
dla miasta



Delimitacja obszarów zdegradowanych



Identyfikacja obszarów problemowych
• Problemy o charakterze technicznym występują 

natomiast na osiedlach Stare Miasto i Kolegialna. 
Obszary te charakteryzują się szczególną degradacją 
stanu technicznego obiektów budowlanych. Na osiedlu 
Stare Miasto na koniec 2013 roku zgodnie z decyzjami 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
wyłączonych z użytkowania było 29 budynków, a na 
osiedlu Kolegialna - 9.  



Delimitacja obszarów zdegradowanych



Identyfikacja obszarów problemowych

• Na podstawie dokonanej diagnozy obszar zdegradowany 
na terenie Płocka obejmuje 6 podobszarów, w tym 
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic:
• osiedle Dobrzyńska;

• osiedle Kolegialna;

• osiedle Radziwie;

• osiedle Skarpa;

• osiedle Stare Miasto;

• osiedle Tysiąclecia. 

•  Na każdym z w/w podobszarów występuje koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych i 
technicznych



Delimitacja obszaru rewitalizacji
• W celu terytorialnej koncentracji interwencji rewitalizacja 

prowadzona będzie na obszarze o istotnym znaczeniu dla 
rozwoju miasta, na którym nasilenie stanu kryzysowego 
jest relatywnie najwyższe w skali całego miasta. 

•  Oprócz analizy mierników społecznych, gospodarczych i 
przestrzennych przeprowadzono badanie ankietowe, za 
pośrednictwem którego zebrano opinię o 
poszczególnych podobszarach.  W szczególności 
pozyskano informacje na temat:
• zadowolenia z zamieszkania na danym podobszarze;

• atrakcyjności podobszaru pod względem jakości życia;

• obiektów/terenów, które wymagają ożywienia.



• Pozwoliło to na zidentyfikowanie, jaką renomą cieszą się 
poszczególne podobszary zdegradowane. Zła opinia jest 
czynnikiem realnie wpływającym na szanse rozwojowe 
podobszaru, odstraszając potencjalnych użytkowników. 

• Mieszkańcy Płocka w badaniu ankietowym w sposób 
intuicyjny i naturalny dokonali scalenia podobszaru 
Dobrzyńska z podobszarem Skarpa oraz podobszaru 
Kolegialna z podobszarem Stare Miasto. 

• W zależności od zajmowanej pozycji wg przeprowadzonej 
analizy zjawisk społecznych oraz badania ankietowego 
poszczególnym obszarom przyznano od 1 do 4 punktów, 
plus po 1 punkcie za spełnienie wskaźnika dotyczącego 
zjawiska gospodarczego lub technicznego





• Zgodnie z sumą uzyskanych punktów oraz 
wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
Program rewitalizacji łącznie nie może obejmować 
więcej niż 20% powierzchni gminy i dotyczyć liczby 
ludności większej niż 30% jej mieszkańców

• Wybrany obszar cechuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla 
rozwoju lokalnego. 

• Postępująca degradacja i marginalizacja tego 
obszaru hamuje zrównoważony rozwój miasta i w 
konsekwencji prowadzi do obniżenia jakości 
przestrzeni oraz pogorszenia komfortu życia 
mieszkańców. 

 



• Obszar ten podzielony został na 3 podobszary: 
• podobszar Stare Miasto, Kolegialna wraz z nabrzeżem 

wiślanym, zwany dalej POR (pierwszy obszar 
rewitalizacji),

• podobszar Dobrzyńska, Skarpa, zwany dalej DOR 
(drugi obszar rewitalizacji);

• podobszar Radziwie, zwany dalej TOR (trzeci obszar 
rewitalizacji.

• W procesie wyznaczania granic poszczególnych 
podobszarów rewitalizacji uwzględniono funkcję 
terenu, fizjonomię, strukturę tkanki miejskiej, 
historyczne uwarunkowania oraz utrwalony w 
świadomości mieszkańców podział miasta.



Obszary 
wskazane do 
rewitalizacji

Obszary wskazane 
na bazie analizy 
wskaźnikowej oraz 
badań ankietowych
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Możliwości rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych i powojskowych

• W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść 
niezamieszkałe tereny poprzemysłowe i 
powojskowe, na których występuje co najmniej 
jedno negatywne zjawisko: gospodarcze, 
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, 
techniczne oraz pod warunkiem, że przewidziane 
dla nich działania przyczynią się do 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym występującym na  zamieszkałych 
podobszarach rewitalizacji



Możliwości rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych i powojskowych

• Tereny poprzemysłowe oraz powojskowe są to 
tereny, których degradacja wynika z zaniechania 
działalności przez poprzedniego użytkownika. 
Kluczowym w przypadku rewitalizacji tych 
terenów jest znalezienie nowego, odpowiedniego 
przeznaczenia dla danego terenu, jego wtórne 
zagospodarowanie, aby obszar ten był zdolny do 
generowania nowych aktywności



Możliwości rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych i powojskowych

• Wstępnie zidentyfikowano następujące tereny 
poprzemysłowe i powojskowe:
• Cukrownia „Borowiczki”
• Kostrogaj
• Tereny byłej jednostki wojskowej przy al. Kilińskiego
• Jar Brzeźnicy - ruiny budynków przemysłowych - 

lodownie 

Chęć podjęcia działań rewitalizacyjnych wyraziła do tej 
pory tylko Krajowa Spółka Cukrowa będąca 
właścicielem terenu cukrowni





Stan obecny
• Zabudowa cukrowni, zlokalizowanej przy pl. 

Wincentego Witosa w Borowiczkach, pochodzi z 
1900 r., dworek dyrektora z 1905 r., park 
krajobrazowy z początku XX w. 

• Cukrownia położona jest nad rzeką Słupianką, 
która o kilkaset metrów dalej wpada do Wisły. 

• Działalność cukrowni trwała od początku XX w. do 
2003 r., kiedy to podjęto decyzję o jej likwidacji. 
Przełom 2003/2004 r. był ostatnim sezonem 
produkcyjnym



Sytuacja własnościowa

• Właścicielem terenu cukrowni jest Krajowa 
Spółka Cukrowa. 

• Dworek wraz z parkiem na początku 2015 roku 
został sprzedany przez KSC i obecnie stanowi 
własnością prywatną.  

• Obecnie na terenie cukrowni w Borowiczkach 
działa m.in. Centralne Archiwum KSC S.A., które 
świadczy komercyjne usługi archiwizacyjne



Architektura

• Na terenie, który planuje się objąć inwestycją 
znajdują się zabytkowe budynki poprodukcyjne 
cukrowni w Płocku – Borowiczkach. 

• Historyczna zabudowa zespołu cukrowni tworzy 
kompleks obiektów ceglanych z 1900 r. w różnych 
okresach i różnym stopniu modernizowanych. 

• Konieczne jest podjęcie pilnych działań 
umożliwiających zachowanie walorów 
architektonicznych budynków i wykorzystanie ich 
potencjału



Potencjał

• Architektura byłej cukrowni, jej przestrzeń i kubatura 
stwarzają duże możliwości aranżacji, aktywizacji i 
wprowadzenia różnych funkcji. 

• Układ przestrzenny zabudowy tworzy półotwarte i otwarte 
wnętrza. 

• Zabudowa posiada charakterystyczne detale w elewacji, które 
umożliwiają rozróżnić poszczególne okresy rozbudowy. 

• Dominantę przestrzenną pod względem kubatury stanowią: 
główny budynek produkcyjny, budynek  kotłowni wraz z 
kominem jako dominantą wysokościową. 

• Po przekątnej znajduje się druga dominanta – piec wapienny, 
występujący jedynie w cukrowniach. 



Uwarunkowania formalno - prawne
• Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Borowiczki, 
uchwalonego w 2000 r., teren cukrowni ma zachować 
istniejące funkcje przemysłowo – składowe z 
dopuszczalnym przeznaczeniem administracyjno –
socjalnym, handlowym i zaplecza technicznego cukrowni 
oraz innym, związanym z przeznaczeniem podstawowym 
obszaru. 

• Ochronie konserwatorskiej podlegają budynek główny 
oraz zespół dworsko – parkowy cukrowni z wymogiem 
zachowania ich wartości kulturowo – przyrodniczych





Plany Krajowej Spółki Cukrowej

• W ramach projektu zostaną zrealizowane 
działania składające się na rewitalizację, 
adaptację i modernizację zabytkowych budynków 
byłej Cukrowni Borowiczki, w celu nadania im 
nowej funkcji użytkowej i kulturalnej

• Część obiektów przystosowana zostanie do 
pełnienia funkcji magazynowej archiwum, 
pracowni konserwatorsko – rekonstrukcyjnej 
dokumentacji, serwerowni



• Przewiduje się więc utworzenie nowych miejsc pracy, co 
ma zasadnicze znaczenie w związku z obserwowanym 
wysokim bezrobociem wśród mieszkańców obszarów 
wskazanych do rewitalizacji. Przy naborze pracowników 
Krajowa Spółka Cukrowa współpracowała będzie z MUP 
w Płocku oraz MOPS w celu ograniczenia zjawiska 
bezrobocia na obszarach wskazanym do rewitalizacji. 

•  Na terenie dawnej cukrowni zorganizowana zostanie 
przestrzeń publiczna, nowe ciągi komunikacyjne oraz 
miejsce do rekreacji i wypoczynku co przyczyni się m.in. 
do aktywizacji i integracji mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych oraz do ich włączenia w życie 
społeczne i zawodowe. 



• Realizacja projektu będzie miała pozytywny 
wpływ na lokalną gospodarkę a usługi 
zaplanowane do realizacji będą miały charakter 
ponadregionalny i przyczynią się do 
zrównoważonego rozwoju Płocka.  

• Rewitalizacja cukrowni prowadzona będzie w 
ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. 

• W partnerstwie z Urzędem Miasta prowadzone 
będą działania edukacyjno-informacyjne oraz 
aktywizujące społeczność lokalną, w tym akcje 
animacyjne



Zakładane efekty

• Zakłada się, że w wyniku kompleksowej 
rewitalizacji, cukrownia stanie się: 
• wielofunkcyjnym terenem przyjaznym do prowadzenia 

działalności gospodarczej, realizacji działań 
edukacyjnych i kulturalnych 

• miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych

• ośrodkiem integracji społecznej 
• galerią plenerową
• bezpieczną przestrzenią w dzień i w nocy



• Dodatkowo, realizacja projektu pozwoli na:
• Efektywne wykorzystania zasobów Cukrowni 

Borowiczki, 
• Utworzenie nowych miejsc pracy 
• Rozwój gospodarczy Płocka
• Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
• Udostępnienie mieszkańcom zmodernizowanych 

obiektów do celów społecznych – użyteczność 
publiczna,

• Organizację szkoleń zawodowych
• Aktywizację i integrację osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 



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 
Rewitalizacji40



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 gospodarczych42



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 zainteresowań43



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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Część 2

Analiza SWOT dla obszaru
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Analiza SWOT

• Analiza ta pozwala na szybkie określenie 
uwarunkowań rozwoju

• Pracujemy w grupach przy stolikach
• Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę, 

w której określamy uzgodnione w grupie 
zapisy



Określenie zapisów analizy SWOT
dla rozwoju przestrzennego obszaru

• Prosimy określić w niej, jakie są najważniejsze 
czynniki rewitalizacji obszaru w odniesieniu do:
– Sił (silne strony – obecnie obserwowane, wewnętrzne)
– Słabości (słabe strony – obecnie obserwowane, wewnętrzne)
– Szans (mogące wystąpić w przyszłości, zewnętrzne)

– Zagrożeń (mogące wystąpić w przyszłości, zewnętrzne)



Część 3

Analiza problemów rewitalizacji 
obszaru

49



Każda z grup odpowie na pytanie:

• Jakie są najważniejsze problemy przekształceń 
obszaru?

• Dyskutować będziemy w ramach poszczególnych 
grup

• Wyniki dyskusji zapisujemy na przygotowanych 
arkuszach

• Prosimy o zapisanie PIĘCIU NAJWAŻNIEJSZYCH 
problemów rewitalizacji zespołu



Część 4

Określenie funkcji wskazanych do 
ulokowania na terenie dawnej 

cukrowni
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Określenie funkcji wskazanych do 
ulokowania na terenie dawnej cukrowni

• W trakcie „burzy mózgów” określamy 
funkcje, jakie – naszym zdaniem – powinny 
być ulokowane na terenie dawnej cukrowni

• Zapisy te notowane są na przygotowanych 
planszach („flipcharcie”)

• Wyniki prezentujemy na forum



Część 5

Określenie potrzeb mieszkańców, jakie 
mogłyby być zrealizowane poprzez 

rewitalizację dawnej cukrowni
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Określenie potrzeb mieszkańców, jakie 
mogłyby być zrealizowane poprzez 

rewitalizację dawnej cukrowni

• W trakcie dyskusji plenarnej określamy 
kluczowe potrzeby mieszkańców miasta, 
jakie mogłyby być zrealizowane (spełnione) 
poprzez rewitalizacje dawnej cukrowni

• Zapisy te notowane są na przygotowanych 
planszach („flipcharcie”)

• Wyniki prezentujemy na forum



Dziękujemy za aktywna pracę!
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