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Cele spotkania

 Cz. 1. Prezentacja diagnozy służącej wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie miasta Marki. 

 Cz. 2. Przedstawienie wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji.

 Cz. 3. Publiczna dyskusja nt. wyznaczonych 

podobszarów rewitalizacji.

 Cz. 4. Przedstawienie planu działania związanego z 

tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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Cz. 1. Prezentacja diagnozy służącej 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji na terenie miasta 

Marki. 
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Co to jest i dlaczego Miasto Marki zamierza 
sporządzić Gminny Program Rewitalizacji?

Gmina Miasto Marki przystąpiła do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z 

zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2017 

poz. 1023).

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie programu rewitalizacji.

Miasto Marki posiada uchwalony Lokalny Program 

Rewitalizacji (i zamierza go zastąpić GPR-em). 
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Co to jest i dlaczego Miasto Marki zamierza 
sporządzić Gminny Program Rewitalizacji?

Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji to przedsięwzięcia kilku 

etapowe.

1. Konieczne jest ustalenie na jakim obszarze powinny być 

realizowane działania rewitalizacyjne – obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji. 

2. Ustawa o rewitalizacji podkreśla „wagę” wyznaczenia OZ i 

OR – konieczne jest podjęcie uchwały RM o wyznaczeniu OZ 

i OR – co stanowi akt prawa miejscowego. 

3. Można przystąpić do tworzenia GPR-u. 
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Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 
– jak został wyznaczony?

W celu nadania wybranym 

danym opisującym 

zjawiska kryzysowe 

kontekstu 

przestrzennego, 

konieczne było dokonanie 

podziału miasta na 

jednostki przestrzenne 

(delimitacyjne). 

Wystandaryzowana 
skala zjawiska 

Wystandaryzowan
e natężenie 

zjawiska 

Wystandaryzowany 
wskaźnik w odniesieniu 

do analizowanego 
problemu



7

Wskaźniki 1-2 (sfera społeczna)
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Wskaźniki 3-4 (sfera społeczna)
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Wskaźniki 5-6 (sfera społeczna)
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Wskaźniki 7-8 (sfera społeczna)
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Wskaźniki 9-10 (sfera społeczna)
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Suma wskaźników wystandaryzowanych 
określająca koncentrację problemów 

społecznych
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Wskaźniki 11-12 (sfera gospodarcza)
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Wskaźniki 13-14 (sfera środowiskowa)
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Wskaźniki 15-16 (sfera przestrzenno-
funkcjonalna)
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Wskaźniki 17-18 (sfera techniczna)
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Obszar zdegradowany w Markach

Logika wytyczania 

obszaru zdegradowanego:

1. Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

społecznych.

2. Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

pozaspołecznych.

3. Współwystępowanie 

negatywnych zjawisk 

społecznych i 

pozaspołecznych. 

4. Zawężenie do obszaru 

charakteryzującego się 

najgorszą sytuacją w skali 

gminy.  

• Jednostki przestrzenne: 03-08; 05-08; 05-03; 04-
01; 03-03; 03-06; 01-12; 04-03; 01-11; 01-16.

• OZ zamieszkany był przez 10226 osób (33,34% 
ludności gminy) i miał powierzchnię 494,13 ha 
(18,77% powierzchni gminy).
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Obszar zdegradowany w Markach
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Obszar rewitalizacji w Markach 

• Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub 
część obszaru zdegradowanego, cechujący się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na 
którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. 

• Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów 
większych niż 20% powierzchni gminy, oraz 
zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców.
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Obszar rewitalizacji w Markach 

• W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Markach 
dokonano szczegółowej analizy przestrzennej 
negatywnych zjawisk, które posłużyły do delimitacji 
obszaru zdegradowanego. 

• Duża szczegółowość danych umożliwiła precyzyjne 
wskazanie obszaru o szczególnej koncentracji 
negatywnych zjawisk, co potwierdzają dane 
wskaźnikowe, odwołujące się zarówno do natężenia 
danego zjawiska jak również jego skali. 
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Obszar rewitalizacji w Markach 

• OR zamieszkiwało 1525 osób (UM Marki, 

2017 rok), co stanowiło 4,97% ludności 

gminy (liczba ludności gminy to 30673 

osoby). Zajmuje powierzchnię 54,08 ha, 

co stanowi 2,05% powierzchni gminy. 

• Wyznaczono 5 podobszarów 

rewitalizacji:

• 1. Podobszar Rewitalizacji Kompleks 

Urbanistyczny Osiedla Robotniczego 

Braci Briggsów.

• 2. Podobszar Rewitalizacji Urząd Miasta 

Marki. 

• 3. Podobszar Rewitalizacji 

Małachowskiego.

• 4. Podobszar Rewitalizacji Wspólna.

• 5. Podobszar Rewitalizacji Grunwaldzka.  
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Cz. 2. Przedstawienie 
wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji.
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1. Podobszar Rewitalizacji Kompleks 
Urbanistyczny Osiedla Robotniczego Braci 

Brigsów

• Lokalizacja obszaru: jednostki 

delimitacyjne 05-03; 05-08. 

• Powierzchnia obszaru: 16,87ha

• Liczba mieszkańców obszaru: 638 

osób (UM Marki, 2017 rok)

• Obszar położony jest przy al. 

Marszałka Piłsudskiego, która 

dzieli go na dwie części: 

zachodnią (05-08) oraz 

wschodnią (05-03). Na obszarze 

zlokalizowany jest zespół 

budowlany osiedla robotniczego 

powstały w latach 1883-95.
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1. Podobszar Rewitalizacji Kompleks 
Urbanistyczny Osiedla Robotniczego Braci 

Briggsów

Zdiagnozowane zjawiska problemowe:

• duży udział i liczebność ludności w wieku poprodukcyjnym,

• duży udział i liczebność osób długotrwale bezrobotnych,

• duży udział i liczebność osób objętych zasiłkiem celowym i zasiłkiem 

stałym pomocy społecznej,

• znaczna liczba interwencji administracyjno-prawnych wobec osób 

nadużywających alkoholu,

• znaczna liczba kradzieży, 

• mała liczba mieszkańców korzystających z oferty biblioteki, 

• znaczny odpływ ludności obszaru w okresie od 2010 do 2017 roku

• niski udział osób prowadzących działalność gospodarką w ludności w 

wieku produkcyjnym, 

• wysoki poziom hałasu,

• bardzo duża liczba obiektów komunalnych w złym stanie technicznym,

• bardzo duża liczba obiektów zabytkowych w złym stanie technicznym. 
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1. Podobszar Rewitalizacji Kompleks 
Urbanistyczny Osiedla Robotniczego Braci 

Briggsów
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1. Podobszar Rewitalizacji Kompleks 
Urbanistyczny Osiedla Robotniczego Braci 

Brigsów

Źródło: google.maps
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2. Podobszar Rewitalizacji Urząd Miasta Marki

• Lokalizacja obszaru: jednostka 

delimitacyjna 03-08 

• Powierzchnia obszaru: 7,36 ha

• Liczba mieszkańców obszaru: 156 

osób (UM Marki, 2017 rok)

• Obszar położony w sąsiedztwie 

Urzędu Miasta Marki, po 

zachodniej stronie al. Marszałka 

Piłsudskiego oraz w ciągu ul. 

Bandurskiego (do nr 18). 

Północną granicę obszaru 

wyznacza ul. Rejtana i Skwer 

Żołnierzy Wyklętych. 
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2. Podobszar Rewitalizacji Urząd Miasta Marki

Zdiagnozowane zjawiska problemowe:

• duży udział ludności w wieku poprodukcyjnym,

• duży udział osób długotrwale bezrobotnych,

• duży udział osób objętych zasiłkiem celowym i zasiłkiem stałym pomocy 

społecznej,

• znaczna liczba kradzieży, 

• mała liczba mieszkańców korzystających z oferty biblioteki, 

• znaczny odpływ ludności obszaru w okresie od 2010 do 2017 roku

• niski udział osób prowadzących działalność gospodarką w ludności w 

wieku produkcyjnym, 

• wyższy od średniej notowanej w mieście poziom stężenia pyłów PM10,

• występowanie obiektów komunalnych w złym stanie technicznym.
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2. Podobszar Rewitalizacji Urząd Miasta Marki
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3. Podobszar Rewitalizacji Małachowskiego

• Lokalizacja obszaru: jednostka 

delimitacyjna 03-06 

• Powierzchnia obszaru: 12,54 ha

• Liczba mieszkańców obszaru: 148 

osób (UM Marki, 2017 rok)

• Obszar położony po zachodniej 

stronie Al. Marszałka 

Piłsudskiego od skrzyżowania z 

ul. Słoneczną 

• do granicy obrębu 03-06 z 

obrębem 03-03.
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3. Podobszar Rewitalizacji Małachowskiego

Zdiagnozowane zjawiska problemowe:

• duży udział osób objętych zasiłkiem celowym i zasiłkiem stałym pomocy 

społecznej,

• mała liczba mieszkańców korzystających z oferty MOK,

• bardzo niska frekwencja w wyborach samorządowych,

• brak aktywności w formie organizacji pozarządowych,

• znaczny odpływ ludności obszaru w okresie od 2010 do 2017 roku,

• brak osób prowadzących działalność gospodarką w ludności w wieku 

produkcyjnym, 

• wyższy od średniej notowanej w mieście poziom stężenia pyłów PM10,

• występowanie obiektów komunalnych w złym stanie technicznym.
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3. Podobszar Rewitalizacji Małachowskiego

Źródło: google.maps
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4. Podobszar Rewitalizacji Wspólna

• Lokalizacja obszaru: jednostka 

delimitacyjna 04-03 

• Powierzchnia obszaru: 16,0 ha

• Liczba mieszkańców obszaru: 481 

osób (UM Marki, 2017 rok)

• Obszar obejmuje tereny 

zabudowy wielorodzinnej wzdłuż 

ulicy Wspólnej i Miedzianej oraz 

tereny rekreacyjne Klubu 

Sportowego Markovia przy ul. 

Wspólnej i tereny rekreacyjne 

wzdłuż ul. Stawowej. 
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4. Podobszar Rewitalizacji Wspólna

Zdiagnozowane zjawiska problemowe:

• duży udział osób długotrwale bezrobotnych,

• duży udział i liczba osób objętych zasiłkiem celowym i zasiłkiem stałym 

pomocy społecznej,

• mała liczba mieszkańców korzystających z oferty biblioteki, 

• mała liczba mieszkańców korzystających z oferty MOK, 

• znaczny odpływ ludności obszaru w okresie od 2010 do 2017 roku

• niski udział osób prowadzących działalność gospodarką w ludności w 

wieku produkcyjnym, 

• występowanie obiektów komunalnych w złym stanie technicznym.
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4. Podobszar Rewitalizacji Wspólna

Źródło: google.maps
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5. Podobszar Rewitalizacji Grunwaldzka

• Lokalizacja obszaru: jednostka 

delimitacyjna 03-03 

• Powierzchnia obszaru: 1,42 ha

• Liczba mieszkańców obszaru: 102 

osób (UM Marki, 2017 rok)

• Obszar obejmuje tereny 

zabudowy wielorodzinnej 

zlokalizowanej u zbiegu ul. 

Grunwaldzkiej oraz 

• Al. Marszałka Piłsudskiego. 
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5. Podobszar Rewitalizacji Grunwaldzka

Zdiagnozowane zjawiska problemowe:

• duży udział ludności w wieku poprodukcyjnym,

• duży udział osób długotrwale bezrobotnych,

• duży udział i liczba osób objętych zasiłkiem celowym i zasiłkiem stałym 

pomocy społecznej,

• występowanie kradzieży, 

• mała liczba mieszkańców korzystających z oferty biblioteki, 

• mała liczba mieszkańców korzystających z oferty MOK, 

• brak aktywności w formie organizacji pozarządowych,

• znaczny odpływ ludności obszaru w okresie od 2010 do 2017 roku

• niski udział osób prowadzących działalność gospodarką w ludności w 

wieku produkcyjnym, 

• wysoki poziom hałasu,

• występowanie obiektów komunalnych w złym stanie technicznym.
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5. Podobszar Rewitalizacji Grunwaldzka

Źródło: google.maps
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Cz. 3. Publiczna dyskusja nt. 
wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji.
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Obszar rewitalizacji w kontekście wyzwań 
strategicznych rozwoju Miasta Marki

• Czy podobszary rewitalizacji zostały wyznaczone w 

sposób prawidłowy?

• Czy nie zostały pominięte inne ważne z punktu 

widzenia rewitalizacji obszary w Markach?

• Czy Miasto dysponuje narzędziami i możliwościami 

zaplanowania i realizacji rewitalizacji na tych 

obszarach?
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Rewitalizacja a wyzwania strategiczne rozwoju 
Gminy Miasta Marki

Na obszarze rewitalizacji występuje szczególna 

koncentracja obiektów zabytkowych w złym stanie 

technicznym (20 obiektów spośród 23 występujących w 

mieście). 

Marki posiadają nieliczne, jednak atrakcyjne zasoby dziedzictwa kulturowego. 

Podstawowe obszary problemowe w tym zakresie to: 

• Stan techniczny zabytków,

• Niewystarczające wykorzystanie dorobku kultury 
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Rewitalizacja a wyzwania strategiczne rozwoju 
Gminy Miasta Marki

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano wyższe stężenie 

pyłów zawieszonych PM10. Obszar rewitalizacji 

położony jest w ciągu ruchliwej i emitującej hałas drogi 

krajowej nr 8 (Al. Piłsudskiego). 

W ramach redukcji emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii finalnej jak i 

zwiększenia udziału energii odnawialnej, istnieje konieczność prowadzenia 

działań w kierunku budowy gospodarki niskoemisyjnej.
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Rewitalizacja a wyzwania strategiczne rozwoju 
Gminy Miasta Marki

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano niższą niż w 

skali miasta aktywność obywatelską oraz uczestnictwo 

mieszkańców w ofercie instytucji kultury. 

Na obszarze rewitalizacji występuje szczególna 

koncentracja ludności w wieku poprodukcyjnym.

Podstawowe obszary problemowe związane z ofertą społeczną to:

• niski poziom integracji jak i słabe więzi społeczne mieszkańców,

• zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców w różnym wieku 

(30+, 40+ i 50+),

• niewiele miejsc integracji społecznej.
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Rewitalizacja a wyzwania strategiczne rozwoju 
Gminy Miasta Marki

Na obszarze rewitalizacji występuje szczególna 

koncentracja obiektów komunalnych w złym stanie 

technicznym. 

Budynki mieszkalne z zasobu miasta wybudowane przed 1930 r. i przed 1960 r. 

wymagają wykonania izolacji poziomych i pionowych fundamentów, 

odgrzybienia, opasek odwadniających, napraw elewacji, częściowej wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji elektrycznej. Część budynków 

wymaga docieplenia i modernizacji a także wyposażenia w niezbędne instalacje 

wodno-kanalizacyjne. Wszystkie budynki mieszkalne wymagają wykonywania 

stałych prac naprawczych i konserwacyjnych, a także wykonania infrastruktury 

towarzyszącej, tj. ciągów pieszych i jezdnych, altanek śmietnikowych czy 
remontów komórek gospodarczych.
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Rewitalizacja a wyzwania strategiczne rozwoju 
Gminy Miasta Marki

Na obszarze rewitalizacji, obok koncentracji obiektów 

komunalnych w złym stanie technicznym, 

zdiagnozowano koncentrację ludności korzystającej z 

pomocy społecznej. 

Budynki stanowiące mieszkaniowy zasób miasta zamieszkują głównie grupy 

osób, które nastawione są na korzystanie ze wsparcia pomocy społecznej, w 

szczególności osób bezrobotnych, matek samotnie wychowujących dzieci. 

Mieszkańcy wskazywanych obszarów nie są w stanie samodzielnie zapewnić 

sobie wyższego poziomu życia, co wymaga podjęcia kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej i mieszkalnictwa 

komunalnego
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Rewitalizacja a wyzwania strategiczne rozwoju 
Gminy Miasta Marki

Główną osią komunikacyjną wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji jest Al. Marszałka Piłsudskiego. Ruchliwa 

Al. Piłsudskiego tworzy barierę funkcjonalno-

przestrzenną obszaru rewitalizacji. 

W zakresie przestrzeni publicznej Al. Marszałka Piłsudskiego nie wyznacza i nie 

tworzy miejskiego centrum. W układzie przestrzennym aleja dominuje jako 

tranzytowa trasa komunikacyjna odseparowana od struktury miasta, tworząc 

barierę funkcjonalną i przestrzenną. Negatywny wpływ na wizerunek ulicy a 

także całego miasta mają umieszczane na posesjach (nieruchomościach) 

reklamy.
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Rewitalizacja a wyzwania strategiczne rozwoju 
Gminy Miasta Marki

Obszar rewitalizacji, pomimo korzystnych uwarunkowań 

do rozwoju gospodarczego, charakteryzuje się wyraźnie 

niższymi od średniej dla miasta wskaźnikami 

przedsiębiorczości indywidualnej.

Do problemów dot. aktywności gospodarczej należy zaliczyć m. in. 

niefunkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni. 
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Cz. 4. Przedstawienie planu 
działania związanego z tworzeniem 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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Harmonogram działań związanych z tworzeniem 
GPR – etap I – podjęcie uchwały o przyjęciu 

OZ/OR

1. 28.12.2018 Ogłoszenie terminu konsultacji

2. 07.01.2019 Rozpoczęcie konsultacji społecznych 

(wywieszenie na stronie dokumentu)

3. 24.01.2019

(godz. 17-19)

Konsultacje CAF

5. 06.02.2019 Zakończenie konsultacji

6. 08.02.2019 Faktyczne zakończenie konsultacji 

(publikacja wszystkich materiałów na BIP)

7. 27.02.2019 Rada Miasta - uchwalenie OR i OZ, uchwała 

w sprawie przystąpienia do GPR

8. początek marca 

2019

Ogłoszenie w prasie lokalnej
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Przygotowanie i przyjęcie GPR

• Procedowanie i uchwalenie GPR 

po przyjęciu uchwały o OZ i OR

• Zaplanowanie działań, które są 

adekwatne do zdiagnozowanych 

problemów?

• Projekty i przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne – podmioty 

publiczne i prywatne.

• Partycypacja społeczna –

zaangażowanie mieszkańców, 

Komitet Rewitalizacji.



Dziękujemy za uwagę
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