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PRZEMIAN
● Społecznych

● Przestrzennych
● Technicznych

● Gospodarczych

● kompleksowy
● skoordynowany

● wieloletni

prowadzony na obszarze, 
na którym występuje kumulacja

negatywnych zjawisk
społecznych, gospodarczych, 
przestrzennych, technicznych 

inicjowany przez 
samorząd lokalny

PROCES

R E W I T A L I Z A C J A

realizowany przez interesariuszy
 rewitalizacji np. przedsiębiorców,

właścicieli nieruchomości, 
organizacje pozarządowe, gminę…



W Płocku proces 
rewitalizacji 

prowadzony jest 
na obszarze 

wyznaczonym 
Uchwałą

Nr 277/XV/2016
i obejmuje

cztery 
podobszary.



Pierwszy podobszar rewitalizacji
 – osiedle Stare Miasto i Kolegialna



Drugi podobszar 
rewitalizacji

- osiedle Miodowa
i Skarpa



Trzeci 
podobszar 

rewitalizacji
- osiedle

Radziwie



Czwarty 
podobszar 

rewitalizacji 
– teren byłej 

Cukrowni 
Borowiczki



Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji występuje 
kumulacja negatywnych zjawisk tj.:            

Niekorzystne trendy demograficzne - spadek liczby ludności 
głównie w centrum miasta 

Relatywnie duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej,
w tym z powodu ubóstwa, braku pracy

Zanik więzi społecznych, brak odpowiedzialności 
mieszkańców za swoje najbliższe otoczenie

Niskie zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne

Niski poziom poczucia bezpieczeństwa

Brak atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu i rekreacji 

Duża liczba obiektów w złym stanie technicznym, w tym zabytkowych

Brak atrakcyjnej, pozaszkolnej oferty edukacyjnej 
skierowanej do wszystkich grup wiekowych



Rewitalizacja wyznaczonego obszaru rewitalizacji 
prowadzona jest na podstawie

PROGRAMU  REWITALIZACJI.           

Płocki Program Rewitalizacji

Przyjęcie:
Uchwała Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka 

- 29.11.2016
Zmiana:
Uchwała Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka

- 31.01.2017



Płocki Program Rewitalizacji

Zawiera opisową charakterystykę miasta

Zawiera analizę szczegółowych danych dotyczących 
sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej

Wskazuje obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Określa cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki
działań służących eliminacji lub ograniczeniu

zidentyfikowanych negatywnych zjawisk

Zawiera opis systemu wdrażania i monitorowania programu



Zasadniczą część programu stanowią
przedsięwzięcia rewitalizacyjne

PODSTAWOWE
Lista A

POZOSTAŁE
Lista B



Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Realizowane
na wyznaczonym  

obszarze rewitalizacji

Stanowią odpowiedź 
na zdiagnozowane

problemy

Zgodne z określonymi 
w programie 

kierunkami działań

Służą realizacji 
określonych

 w programie celów

Realizowane przez 
miasto, spółki miejskie, 

przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe, 
wspólnoty mieszkaniowe...



Rewitalizacja = remont

Wszelkie remonty, modernizacje oraz inwestycje 
infrastrukturalne same w sobie nie są działaniami 
rewitalizacyjnymi, jednak inwestując w poprawę stanu 
zabudowy i infrastruktury w obszarze zidentyfikowanym jako 
obszar rewitalizacji stanowią jej ważny element.

Inwestycje w infrastrukturę nie są celem rewitalizacji
a jedynie narzędziem do osiągnięcia celu ożywienia obszaru.

Nie wszystkie podejmowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 
w tym różnego rodzaju inwestycje i remonty są finansowane 
z funduszy unijnych. 



Zmiana

Płockiego

Programu

Rewitalizacji

● I.2019
przystąpienie do
zmiany programu

● 11.IV – 17.V.2019
konsultacje społeczne
zmiany programu

● XII.2018
diagnoza służąca
zmianie programu



W opracowanym projekcie programu
zasadniczo zmianie nie ulega

● diagnoza stanu miasta – diagnoza opiera się na danych z lat 
2005-2013, gdyż na ich podstawie Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady 
Miasta Płocka z dnia 26.01.2016 r. dokonano wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

● obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – zgodnie z zapisami 
ustawy o rewitalizacji obszary te wyznaczone zostały w odrębnym 
akcie prawa miejscowego – w Uchwale Nr 277/XV/2016 Rady 
Miasta Płocka z dnia 26.01.2016 r. 

● wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji – stanowi 
ona stan docelowy planowany do osiągnięcia w roku 2030

● cele rewitalizacji oraz kierunki działań – stanowią one odpowiedź 
na zdiagnozowane negatywne zjawiska występujące na obszarze 
rewitalizacji

● system wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji.



Główne zmiany wprowadzone do programu rewitalizacji dotyczą 
listy i opisów przedsięwzięć zaplanowanych w ramach programu 
rewitalizacji. 

Wykreślono przedsięwzięcia:

A.4. CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Społecznej
A.21. Rewitalizacja społeczna mieszkańców Płocka
A.24. Adaptacja zespołu budynków przy ul. Kościuszki 22 i 22A na 
cele społeczno-kulturalne
A.25. REVITA

A.27. Adaptacja budynku kotłowni na cele społeczno-kulturalno-
sportowe
B.5. Budynek Kwiatka 55
B.11. Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Misjonarskiej 1a na 
cele mieszkalno-biurowo-handlowe oraz szeroko rozumiane 
funkcje medyczne
B.12. Klub Aktywnych Seniorów
B.26. Płockie ścieżki biegowe
B.27. Joga na molo



Dopisano przedsięwzięcia:

• A.38. Remont budynku położonego przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 6 wraz z  zagospodarowaniem najbliższego 
otoczenia

• A.39. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych Starego 
Rynku poprzez odbudowę kamienic położonych przy pl. Stary 
Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego 
otoczenia

• A.40. Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na 
terenie Miasta

• A.41. Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi 
społecznego budownictwa czynszowego

• A.42. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego 
oraz budynku oficyny zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 
wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

• A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa
• A.45. Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby 

instytucji publicznych



Z listy B na listę A przeniesiono przedsięwzięcie:

B.17. / A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza

Z listy A na listę B przeniesiono przedsięwzięcie:

A.18. / B.39. Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: 
Stare Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwiązań 

mechanicznych, np. windy, windy szynowe
lub schody ruchome



Zapraszam do zapoznania się z opracowanym 
projektem zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji, 
który jest dostępny:

 w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ump.pl
 w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju 

C-322 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka
 na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja 

i Estetyzacja – Konsultacje

http://www.bip.ump.pl/
http://www.rozwojmiasta.plock.eu/


Uwagi do projektu można składać do dnia 17 maja br. 

w formie pisemnej:
● drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, 

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 
1, 09-400 Płock;

● za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Płocka – stanowisko nr 5;

● za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
rewitalizacja@plock.eu

oraz

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka 
(wejście od ul. Zduńskiej) pokój C-322 lub telefonicznie pod 
nr 24 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

mailto:rewitalizacja@plock.eu


Dziękuję za uwagę!

Michał Balski
Kierownik
Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
Urząd Miasta Płocka
Pokój C-322, tel. 367-17-68, michal.balski@plock.eu


