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1. Podstawa formalno-prawna

Niniejsza  diagnoza  opracowana  została  na  podstawie  art.  4  ust.  1  ustawy  z  dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianą: Dz.U.
z 2018 r. poz. 1629) i służy zmianie gminnego programu rewitalizacji pod nazwą „Płocki
Program Rewitalizacji”,  który  został  przyjęty  Uchwałą  Nr  442/XXV/2016  Rady  Miasta
Płocka z dnia 29 listopada 2016 r., a następnie zmieniony Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  31  stycznia  2017  r.  Diagnoza   opracowana  została  na
podstawie przeprowadzonych analiz, w których wykorzystano obiektywne i weryfikowalne
mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  diagnozie  mają posłużyć jako uzasadnienie  zasadności
przystąpienia do zmiany zapisów gminnego programu rewitalizacji,  a także wskazanie
głównych  przyczyn  przystąpienia  do  zmiany  tego  programu.  Zawiera  omówienie
przeprowadzonych analiz oraz wnioski z nich wynikające.

2. Analiza uwarunkowań prawnych

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Rada Miasta Płocka w dniu 29 listopada 2016 r. przyjęła gminny program rewitalizacji pod
nazwą „Płocki Program Rewitalizacji”. 

Przyjęcie  w/w  dokumentu  poprzedzone  zostało  podjęciem  przez  Radę  Miasta  Płocka
następujących uchwał:

• Uchwała Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji  na terenie miasta
Płocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741);

• Uchwała Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji;

• Uchwała  Nr  329/XVIII/2016  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  kwietnia  2016  r.
w sprawie  określenia  zasad wyznaczania  składu oraz  zasad działania  Płockiego
Komitetu Rewitalizacji.

Płocki  Program  Rewitalizacji  został  przekazany  do  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie z wnioskiem o wpis do  Wykazu programów
rewitalizacji  województwa  mazowieckiego.  W  związku  z  otrzymaną  negatywną  oceną
program  rewitalizacji  został  zmieniony  w  dniu  31  stycznia  2017  r.  Uchwałą  Nr
492/XXVIII/2017.  Wprowadzone zmiany miały charakter uzupełniający i edycyjny i nie
zmieniły  istoty  programu.  Zgodnie  z  art.  23  ust.  2  ustawy  o  rewitalizacji  zmiana
Programu  nie  wymagała  przeprowadzenia  procesu  konsultacji  społecznych  oraz
opiniowania.

W dniu 21 lutego 2017 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Płocki Program
Rewitalizacji w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 492/XXVIII/2017 Rady
Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. został pozytywnie oceniony przez ekspertów
Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  oraz  wpisany  do  Wykazu
programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 
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Zgodnie  z  zapisami  Płockiego  Programu  Rewitalizacji,  w  celu  zapewnienia  sprawnej
realizacji  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  Uchwałą  Nr  612/XXXV/2017  Rady  Miasta
Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2017  r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  poz.  7827)  na  pierwszym
podobszarze rewitalizacji ustanowiona została Specjalna Strefa Rewitalizacji. 

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na okres 10 lat. 

Uchwałą  ustanawiającą  Specjalną  Strefę  Rewitalizacji  określone  zostały  szczegółowe
zasady  udzielania  dotacji  właścicielom  lub  użytkownikom  wieczystym  nieruchomości
położonych  na  obszarze  Strefy,  które  następnie,  po  konsultacjach  z  pracownikami
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  zostały  zmienione  Uchwałą  Nr
753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. 

Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Płockim Programie Rewitalizacji przystąpiono do
opracowania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  które  swoimi
regulacjami obejmą częściowo teren Specjalnej Strefy Rewitalizacji tj.:

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku1,
• miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  „Kwiatka-Królewiecka”

w Płocku2,
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska- Ostatnia” w Płocku3.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zmiana gminnego
programu rewitalizacji  następuje  w trybie,  w jakim jest  on uchwalany.  Ustawodawca
przewidział  zastosowanie  uproszczonej  procedury  (pominięcie  fazy  uzyskania  opinii,

1 Uchwała Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. 
2 Uchwała Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r.
3 Uchwała Nr 832/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r.
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o których  mowa w art.  17  ust.  2  pkt  4  ustawy o  rewitalizacji  oraz  przeprowadzenia
konsultacji społecznych) wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie zaistnieją dwie przesłanki:

• zmiana gminnego programu rewitalizacji nie dotyczy podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych;

• zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W pozostałych przypadkach zmiana programu rewitalizacji następuje zgodnie z procedurą
określoną w art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a koszty zmiany
gminnego programu rewitalizacji pokrywane są z budżetu gminy.

Zgodnie  z  zapisami  Płockiego  Programu Rewitalizacji  co  do zasady zmiana programu
rewitalizacji nastąpić może na podstawie rocznych sprawozdań przygotowywanych przez
komórkę wdrażającą Program Rewitalizacji w ramach prowadzonego monitoringu, a także
w związku z prowadzonym naborem projektów do ujęcia w Programie Rewitalizacji. 

3.  Analiza  rocznego  sprawozdania  z  realizacji  Płockiego  Programu
Rewitalizacji

Zgodnie z zapisami Płockiego Programu Rewitalizacji podmioty wskazane w programie
rewitalizacji jako realizujące przedsięwzięcie przekazały w styczniu 2018 roku do Referatu
Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  karty  realizacji  przedsięwzięć  zawierające  informacje
dotyczące  działań  podjętych  w  roku  20174.  Na  ich  podstawie  Referat  Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta opracował sprawozdanie z realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji,
które po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Płocka zostało przekazane Radzie Miasta
Płocka. Sprawozdanie to zostało omówione i przyjęte przez Radę Miasta Płocka podczas
L Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018 r. 

W/w  sprawozdanie  opublikowane  zostało  na  na  stronie  internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu – Rewitalizacja i  Estetyzacja5 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Płocka6.

Sprawozdanie  zawiera  informacje  na  temat  działań  podjętych  przez  poszczególnych
realizatorów w celu realizacji przedsięwzięć ujętych w gminnym programie rewitalizacji.
W  sprawozdaniu  przedstawiono  także  informacje  o  osiągniętych  wskaźnikach,  które
obrazują  zrealizowane  w  całości  lub  częściowo  przedsięwzięcia  rewitalizacyjne  oraz
stopień  osiągnięcia  przyjętych  w  programie  rewitalizacji  celów  szczegółowych.
Sprawozdanie zawiera również wartości wskaźników obrazujących występowanie zjawisk
kryzysowych, które obliczone zostały na podstawie danych statystycznych pozyskanych
przez  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  w  ramach  prowadzonego  monitoringu
programu rewitalizacji. 

Z  analizy  opracowanego  sprawozdania  należy  stwierdzić  zasadność  wprowadzenia
następujących zmian w programie rewitalizacji:

4 Procedura monitoringu realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji dostępna jest na stronie
internetowej  http://bip.ump.pl/?show_cat=W23zfdC3 

5 Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=5897 
6 Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/projekty/vii/50/ 
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• korekta  planowanych  wartości  docelowych  wskaźników  realizacji  celów
szczegółowych programu rewitalizacji – wartości docelowe niektórych wskaźników
zostały niedoszacowane;

• korekta opisów zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez wskazanie
rzeczywistych danych w miejsce planowanych na etapie sporządzania programu
rewitalizacji;

• korekta  listy  przedsięwzięć,  w  tym  usunięcie  z  listy  A  (podstawowe
przedsięwzięcia  rewitalizacyjne)  przedsięwzięć  w odniesieniu  do  których  nie
zostały złożone roczne karty ich realizacji; 

• uszczegółowienie  opisów  przedsięwzięć  m.in.  o dane,  których  na  etapie
sporządzania programu nie można było wskazać ze względu na ich wstępny etap
przygotowawczy;

• korekta  opisów  wybranych  przedsięwzięć  wynikająca  z  zaistnienia  zdarzeń,
których na etapie tworzenia programu nie można było przewidzieć m.in. zakresu
rzeczowego jak  i  harmonogramu realizacji,  w tym wskazanie  wcześniejszej  niż
zakładano daty realizacji  przedsięwzięć, na których realizację pozyskano środki
zewnętrzne.

4.  Analiza  prowadzonego  naboru  projektów  do  ujęcia  w  programie
rewitalizacji/aktualizacji przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji

Zgodnie z zapisami Płockiego Programu Rewitalizacji Referat Rewitalizacji i  Estetyzacji
Miasta  opracował  procedurę  naboru  projektów  do  ujęcia  w  Programie  Rewitalizacji7.
Nabór  projektów ma charakter  ciągły  i  w  jego  ramach  istnieje  możliwość  zgłaszania
propozycji  nowych  projektów,  jak  również  aktualizacji  przedsięwzięć  już  ujętych
w programie rewitalizacji. 

Na  dzień  sporządzania  niniejszej  diagnozy  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o  wpisanie
przedsięwzięcia do Płockiego Programu Rewitalizacji  ani  o aktualizację przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. 

W 2018 roku Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta prowadził jednak korespondencję
z realizatorem jednego z przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji, z której wynika
potrzeba dokonania zmian m.in. w zakresie przesunięcia przedsięwzięcia z listy B na listę
A oraz zmiany nazwy podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia. Podmiot
ten został poinformowany o możliwości wnioskowania o w/w zmiany zgodnie z przyjętą
procedurą, ale nie skonkretyzował jeszcze swoich zamierzeń. 

Ponadto,  w  toku  bieżącej  współpracy  z  podmiotami  odpowiedzialnymi  za  realizację
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  zidentyfikowano  przedsięwzięcia,  które  obejmują
nieruchomości w stosunku do których nastąpiła zmiana ich właściciela. Niezbędnym jest
nawiązanie  współpracy  z  tymi  podmiotami  i  ewentualna  korekta  zapisów  programu
rewitalizacji do planowanych przez nich zamierzeń.  

7 Procedura zgłaszania przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji  przedsięwzięcia
ujętego  w  Płockim  Programie  Rewitalizacji  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  http://bip.ump.pl/?
show_cat=oe1gNaeL 
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5.  Analiza  pozostałych  uwarunkowań wpływających  na  przebieg  procesu
rewitalizacji

5.1.  Analiza  wartości  wskaźników  wykorzystanych  do  wyznaczenia  obszaru
rewitalizacji

W ramach monitoringu Płockiego Programu Rewitalizacji,  co roku Referat Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta  pozyskuje dane, które pozwalają na określenie, czy nastąpił wzrost
lub  spadek wartości  wskaźników obrazujących zdiagnozowane zjawiska  kryzysowe na
poszczególnych podobszarach rewitalizacji. 

Na  podstawie  danych  zawartych  w  Miejskim  Zeszycie  Statystycznym  Urzędu  Miasta
Płocka,  stronie  internetowej  Głównego  Urzędu  Statystycznego  i  Państwowej  Komisji
Wyborczej, a także danych uzyskanych z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Płocku,  Urzędu
Statystycznego w Warszawie  –  Oddział  w Płocku,  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego, Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz Wydziału Ewidencji
i Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Płocka  obliczone  zostały  wartości  wskaźników
wziętych pod uwagę przy delimitacji obszaru rewitalizacji. Wartości wskaźników za rok
2017 ujęte zostały w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej diagnozy. 

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  postępujący  zwłaszcza  na  pierwszym  podobszarze
rewitalizacji  wzrost  wartości  wskaźnika  -  liczba  osób  w  wieku  nieprodukcyjnym
(przedprodukcyjnym  i  poprodukcyjnym)  przypadająca  na  100  osób  w  wieku
produkcyjnym oraz wskaźnika -  liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców
roku poprzedniego.

Wykres 1. Wartość wskaźnika - liczba osób w wieku nieprodukcyjnym
(przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym na pierwszym podobszarze rewitalizacji w latach 2013 - 2017 
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Wykres 2. Wartość wskaźnika - liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców
roku poprzedniego na pierwszym podobszarze rewitalizacji w latach 2013 - 2017 

Z powyższego wynika konieczność zintensyfikowania działań w zakresie prowadzonej na
pierwszym  podobszarze  rewitalizacji  polityki  mieszkaniowej,  co  powinno  zostać
odzwierciedlone  w  programie  rewitalizacji.  Celowym  jest  kontynuowanie  gminnego
programu  „Mieszkania  na  start”  oraz  dalszy  rozwój  społecznego  budownictwa
czynszowego,  w  tym  z  wykorzystaniem  nowych  narzędzi  wprowadzonych  ustawą
o rewitalizacji. 

Program  „Mieszkania  na  start”  polega  na  budowie  mieszkań  z  przeznaczeniem  na
wynajem dla ludzi młodych, chcących swoją przyszłość związać z Płockiem, a których nie
stać jeszcze na kupno własnego mieszkania lub dla których z innych przyczyn zakup
własnego M nie jest dobrym rozwiązaniem.

Program, adresowany do ludzi w wieku 18-35 lat, ma zapewnić im stabilność sytuacji
mieszkaniowej na początku dorosłego życia, aby mogli skupić się na rozwoju zawodowym
i osobistym. Dzięki temu w przyszłości będą mogli samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby
mieszkaniowe. 

Jak  wynika  ze  sprawozdania  z  realizacji  wieloletniego  programu  gospodarowania
mieszkaniowym  zasobem  Gminy  -  Miasto  Płock8 w  2017  roku  w  ramach  programu
złożonych zostało 280 wniosków, z czego na listę uprawnionych do przydziału w roku
2018 zakwalifikowanych zostało 206 wniosków. Jest to wzrost o 76 złożonych wniosków
oraz wzrost o 128 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w stosunku do roku 2016. 

Analizując w/w sprawozdanie  widoczne jest  utrzymanie  się  dotychczasowego poziomu
zapotrzebowania  na  lokale  komunalne  i  niewielki  wzrost  zapotrzebowania  na  lokale
socjalne i pomieszczenia tymczasowe. W 2017 roku zapotrzebowanie ogółem na lokale
wyniosło 1102 (wzrost o 45 w stosunku do roku 2014). Celowym jest kontynuowanie

8 Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasto Płock
w latach 2015-2019, przyjętego uchwałą Nr 225/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r. dostępne jest na stronie
http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/projekty/vii/49/  
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działań związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji  z  wykorzystaniem  środków  własnych  jak  i  dostępnych  środków
zewnętrznych. 

W  związku  z  ustanowieniem  w  2017  roku  na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji
Specjalnej Strefy Rewitalizacji pojawiła się możliwość realizacji inwestycji zakładających
budowę  lub  przebudowę  budynków  służących  rozwojowi  społecznego  budownictwa
czynszowego, które stanowić będą inwestycje celu publicznego. Zgodnie z art. 27 ustawy
o rewitalizacji zastosowanie tego mechanizmu umożliwiającego dokonanie wywłaszczenia
tj. odjęcie prawa własności (lub innego prawa rzeczowego) do nieruchomości bez zgody
właściciela w drodze decyzji administracyjnej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków.
Po  pierwsze  inwestycja  związana  z  realizacją  w/w  celu  publicznego  musi  wynikać
z gminnego programu rewitalizacji tj. być zawarta na liście planowanych podstawowych
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  po  drugie  jej  lokalizacja  musi  zostać  określona
w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  i  musi  dotyczyć  wyłącznie
nieruchomości położonych na terenie Strefy. 

W  2018  roku  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  przeprowadził  analizę
nieruchomości  położonych  na  terenie  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  pod  kątem  ich
objęcia  omawianą  inwestycją  celu  publicznego.  Pod  uwagę wzięto  m.in.  stan  prawny
nieruchomości  oraz  ich  stan  techniczny.  W  wyniku  przeprowadzonej  analizy
zidentyfikowano kilka nieruchomości w stosunku do których zasadne byłoby ich objęcie
inwestycją celu publicznego  służącą rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.
Płocki Program Rewitalizacji nie wskazuje jednak takich przedsięwzięć i w tym zakresie
wymaga  więc  zmiany.  Niezbędne  jest  również  dokonanie  lokalizacji  takich  inwestycji
w planie miejscowym, do którego sporządzenia, zgodnie z rekomendacjami wskazanymi
w Płockim Programie Rewitalizacji przystąpiono w 2017 r.

5.2. Analiza uwarunkowań wynikających z wprowadzonej reformy oświaty

W związku z wprowadzoną w dniu 1 września 2017 r. reformą oświatową zakładającą
likwidację gimnazjów przeprowadzono analizę, która dotyczyła nieruchomości dotychczas
wykorzystywanych pod działalność oświatową. Z przeprowadzonej analizy wynika, że po
wygaszeniu  gimnazjów  część  z  budynków/pomieszczeń  wymagać  będzie  nowego
przeznaczenia. 

W przypadku  obiektów położonych  na  wyznaczonym obszarze  rewitalizacji  zasadnym
pozostaje ich wykorzystanie do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a tym samym
dokonanie  korekty  zapisów  programu  rewitalizacji  poprzez  wprowadzenie  nowych
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  i/lub  aktualizację  opisów  przedsięwzięć  ujętych  już
w programie rewitalizacji. 

5.3.  Analiza  aktualności  powiązań  programu  rewitalizacji  z  dokumentami
strategicznymi gminy

Zgodnie  z  rekomendacją  wskazaną  w  Płockim  Programie  Rewitalizacji  w  2017  roku
przystąpiono  do  zmiany  Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka.  Nowa
strategia  przyjęta  została  Uchwałą  Nr 810/XLIX/2018  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28
czerwca 2018 r. W przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030
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roku” rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta uznana została za jeden z celów
strategicznych niezbędnych do osiągnięcia całościowej wizji rozwoju Płocka.

Zmiana  dokumentu  strategicznego  miasta  wymaga  jego  uwzględnienia  w  Płockim
Programie Rewitalizacji, stanowiącym dokument podrzędny w stosunku do strategii.

6. Podsumowanie

Jak  wynika  z  przeprowadzonych  analiz  zasadnym  jest  dokonanie  zmiany  Płockiego
Programu  Rewitalizacji.  W  szczególności  zmiany  winny  objąć  rozdział  8  –  Opis
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych.  Wprowadzane  zmiany  objąć  powinny  zarówno
przedsięwzięcia podstawowe jak i pozostałe. Tym samym zgodnie z art. 23 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji zmiana gminnego programu rewitalizacji nastąpić
powinna w trybie określonym w art. 17 tejże ustawy. 

Na  dzień  sporządzania  niniejszej  diagnozy  należy  stwierdzić,  że  uchwała  w  sprawie
ustanowienia  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  nie  wymaga  zmiany.  Niemniej  jednak
zastosowanie  niektórych szczególnych rozwiązań prawnych obowiązujących na  terenie
Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  możliwe  będzie  po  ich  uwzględnieniu  w  gminnym
programie rewitalizacji i skorelowaniu z polityką przestrzenną i inwestycyjną miasta. 

Na  etapie  sporządzania  zmiany  Płockiego  Programu  Rewitalizacji  nie  wyklucza  się
zaistnienia  przesłanek  uzasadniających  potrzebę  zmiany programu,  których  na  etapie
sporządzania niniejszej diagnozy nie uwzględniono.  
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