
Projekty i przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne

Gminy Program Rewitalizacji Miasta Marki

Marki, czerwiec/ lipiec 2020 r.



Obszar rewitalizacji w Markach

W markach 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.  

1.

2. 

3.
4.
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Podobszar rewitalizacji OR1 Braci Briggsów
Podobszar rewitalizacji OR1 Braci Briggsów 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. Powierzchnia obszaru wynosi 16,87 ha. 

Dominująca funkcja tego obszaru to mieszkalna, usługowa, 
rekreacyjna.

Ważne obiekty i miejsca to:
• Zespół budowlany osiedla robotniczego,
• Marecki Ośrodek Kultury,
• Centrum Aktywności Fabryczna 3, 
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK oraz plac zabaw 

przy szkole, 
• Park Miejski z placem zabaw,
• Pomnik 10 Powieszonych wraz niedużym skwerem,  
• Dawna fabryka Braci Birggsów,   
• Przedszkole Niepubliczne,
• Bazar przy Paderewskiego, 
• Liczne sklepy, obiekty handlowe i usługowe,
• Lokalizacja przystanków komunikacji publicznej.  



Podobszar rewitalizacji OR2 Urząd Miasta
Podobszar rewitalizacji OR 2 Urząd Miasta położony jest 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. Powierzchnia obszaru 
wynosi 7,36 ha. 

Dominująca funkcja tego obszaru to mieszkalna, 
usługowa, wizerunkowa.

Ważne obiekty i miejsca to:
• Urząd Miasta, 
• Kościół pw. Św. Izydora,
• Skwer im. Żołnierzy Wyklętych z zabytkową 

lokomotywą, 
• Obiekty handlowe i usługowe,
• Lokalizacja przystanków komunikacji publicznej oraz 

stacji roweru miejskiego. 



Podobszar rewitalizacji OR3 Małachowskiego
Podobszar rewitalizacji OR3 Małachowskiego położony po 
zachodniej stronie Al. Marszałka Piłsudskiego od 
skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z 
obrębem 03-03 (lokalizacja tzw. krzyża dziękczynnego 
przy Al. Piłsudskiego). Powierzchnia obszaru wynosi 12,54 
ha. 

Dominująca funkcja tego obszaru to mieszkalna, 
usługowa.

Ważne obiekty i miejsca to:
• Niewielki skwer z krzyżem dziękczynnym przy Al. 

Piłsudskiego,
• Lokalizacja przystanków komunikacji publicznej. 



Podobszar rewitalizacji OR4 Wspólna

Podobszar rewitalizacji OR4 Wspólna obejmuje 
tereny zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy 
Wspólnej i Miedzianej oraz tereny rekreacyjne 
Klubu Sportowego Markovia przy ul. Wspólnej i 
tereny rekreacyjne wzdłuż ul. Stawowej. 
Powierzchnia obszaru wynosi 16,0 ha. 

Dominująca funkcja tego obszaru to mieszkalna, 
rekreacyjna.

Ważne obiekty i miejsca to:
• Obiekty sportowe MTS Marcovia 2000 Marki 

(stadion i zaplecze), 
• Orlik 2012 przy ul. Stawowej (zimą lodowisko) z 

parkingiem, 
• Plac zabaw przy zbiegu ul. Stawowej i 

Brzozowej.



Podobszar rewitalizacji OR5 Grunwaldzka
Podobszar rewitalizacji OR5 Grunwaldzka obejmuje 
tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej u 
zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Al. Marszałka 
Piłsudskiego wraz z ul. Zakole. Teren obszaru 
obejmuje również niezamieszkany obszar tzw. 
glinianki Meksyk. Jest to niezagospodarowany 
teren po wydobyciu surowców mineralnych, 
stanowiący potencjalne zaplecze pod przestrzeń 
rekreacyjną. Powierzchnia obszaru wynosi 28,25 
ha. 

Dominująca funkcja tego obszaru to mieszkalna, 
rekreacyjna.

Ważne obiekty i miejsca to:
• Tzw. „Meksyk” sztuczny zbiornik wodny 

(glinianka) powstały kilka dekad wstecz (w 
czasie Igrzysk Olimpijskich w Meksyku) oraz 
okoliczne, dość rozległe tereny zieleni.



Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

• Art. 15. 1. (Ustawy o rewitalizacji; Dz.U. 2020 poz. 802) mówi: 

• Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności: 

• 5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze 
społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym 
lub technicznym, w tym: 

• a)listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich 
opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i 
wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, 
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w 
odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań zapewniających dostępność 
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile 
dane te są możliwe do wskazania, 

• b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
realizujących kierunki działań, o których mowa w pkt 4;



Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

• Art. 15. 1. (Ustawy o rewitalizacji; Dz.U. 2020 poz. 802) mówi: 
• 2. W ramach opisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w gminnym programie 

rewitalizacji zamieszcza się przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji 
celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) lub 
przedsięwzięcia prywatne.

• 3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie 
rewitalizacji mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, 
jeżeli wynika to z ich specyfiki.

• 4. W przypadku gdy w związku z rewitalizacją następuje czasowa lub trwała 
zmiana miejsca zamieszkania osób na miejsce położone poza obszarem 
rewitalizacji, w gminnym programie rewitalizacji uwzględnia się 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące te osoby.



Karta projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych

• Tytuł projektu

• Cele projektu – wg zbudowanej struktury celów (na tym etapie nie wypełniamy)

• Powiązanie z problemami obszaru rewitalizacji – konieczność zapoznania się 
diagnozą (w załączeniu)

• Zakres projektu 

• Lokalizacja (czy projekt jest na obszarze rewitalizacji czy poza nim)

• Podmioty realizujące (czy samodzielnie czy w partnerstwie)

• Rezultaty wraz z propozycją pomiaru

• Wskaźniki czyli efekty materialne (produkty)

• Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

• Termin realizacji 

• Koszty projektu wraz ze źródłami finansowania 



Karta projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych – cz. 1. 

Numer i tytuł projektu Prosimy podać tytuł projektu. Powinien on być krótki i charakterystyczny dla przedsięwzięcia 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Cele projektu Prosimy nie wypełniać (projekt zostanie przypisany do wypracowanych celów programu 

rewitalizacji) 

Powiązanie 

z problemami obszaru 

rewitalizacji 

Prosimy krótko (2-3 zdania) przedstawić do jakich problemów występujących na obszarze 

rewitalizacji nawiązuje projekt.

Zakres realizowanego 

przedsięwzięcia/ 

realizowanych zadań

Prosimy krótki (5 zdań) przedstawić jaki będzie zakres realizacji projektu, tj. jakie czynności, 

działania zostaną zrealizowane (np. działania inwestycyjne z krótkim opisem zakresu, działania 

szkoleniowe, promocyjne, etc.). 

Lokalizacja przedsięwzięcia/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia

W jakim miejscu zlokalizowany będzie projekt. Prosimy podać adres i obszar rewitalizacji. W 

przypadku projektów miękkich (edukacyjnych, animacyjnych) prosimy podać na rzecz jakich 

podobszarów rewitalizacji będzie projekt realizowany. 

Prosimy pamiętać, że możliwa jest realizacja projektu poza obszarem rewitalizacji, ale tylko w 

przypadku, gdy będzie on wykazywał się oddziaływaniem na obszar rewitalizacji. 

Podmiot(y) realizujące

przedsięwzięcie

Prosimy podać, kto będzie realizował projekt (nazwa instytucji i ewentualnych partnerów). 



Karta projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
– cz. 1. – przykład jak wypełnić

Powiązanie 

z problemami obszaru 

rewitalizacji 

Na obszarze rewitalizacji w Markach zdiagnozowano deficyt terenów zieleni miejskiej. Jedyna 

urządzona przestrzeń zlokalizowana w centrum miasta to Park Miejski. Jest to jednak miejsce 

nieduże, brak jest w nim oferty spędzania czasu dla osób młodych. Brak takich miejsc generuje 

problemy związane z zakłócaniem porządku publicznego, w tym przez osoby spożywające 

alkohol, m. in. w obrębie Parku Miejskiego, osiedla robotniczego braci Briggsów, lasu przy ul. 

Wspólnej. Mieszkańcy miasta i obszaru rewitalizacji wskazują na deficyt przestrzeni 

publicznych i oferty kulturalnej. W Markach brak jest również przestrzeni reprezentacyjnej –

swoistego centrum miasta. 

Zakres realizowanego 

przedsięwzięcia/ 

realizowanych zadań

Przedmiotem projektu będzie stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w obrębie 

byłej fabryki Braci Briggsów. Zakres projektu obejmować będzie zaprojektowanie we 

współpracy z mieszkańcami rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych odnoszących się do tego 

obszaru (np. w formie konkursu architektonicznego). Zakłada się powiązanie przestrzeni po 

byłej fabryce braci Briggsów z Parkiem Miejskim i terenem przy Pałacyku Briggsów. Na terenie 

byłej fabryki wykonane zostaną prace związane z uporządkowaniem terenu, zabezpieczone 

zostaną istniejące obiekty zabytkowe, wytyczone zostaną ścieżki, utworzona zostanie mała 

architektura (ławki, stoły, kosze, pergole, miejsca na mała gastronomię sezonową). Obiekt po 

byłej fabryce zostanie oświetlony. 

Numer i tytuł projektu Utworzenie nowej przestrzeni publicznej w Markach w oparciu o dziedzictwo braci Briggsów. 



Karta projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych – cz. 2. 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU 

REWITALIZACJI

Prognozowane rezultaty Prosimy syntetycznie opisać jakie korzyści realizacja projektu przyniesie dla obszaru 

rewitalizacji. Jakie problemy i w jakim zakresie zostaną rozwiązane. 

Sposób oceny i miary Prosimy przedstawić w jaki sposób dokonany zostanie pomiar rezultatów projektu. 

Wskaźniki realizacji projektu Prosimy podać rzeczowe/ materialne efekty realizacji projektu: np. 

 zmodernizowane obiekty mieszkalne (ilość szt.), 

 zmodernizowana nawierzchnia dróg, chodników (ilość m), 

 utworzone/ uporządkowane nowe przestrzenie publiczne, tereny zielone (ilość i 

powierzchnia),

 nowo utworzone drogi rowerowe (długość w m),  

 przeszkolone osoby (ilość osób), 

 osoby uczestniczące w działaniach aktywizacyjnych (ilość osób), 

 utworzone miejsca pracy (ilość miejsc pracy). 



Karta projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
– cz. 2. – przykład „jak wypełnić” 

Prognozowane rezultaty W wyniku realizacji projektu na obszarze rewitalizacji powstanie nowa ogólnodostępna i 

bezpieczna przestrzeń publiczna. Wzmocni wizerunek obszaru rewitalizacji i miasta. Stanie się 

miejscem przyciągających mieszkańców miasta oraz miejscem wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku 

zdegradowanej części miasta, wpłynie na integrację mieszkańców (powstaną miejsca 

sprzyjające integracji), wpłynie również na wzrost aktywności gospodarczej na obszarze 

rewitalizacji. Zakłada się bowiem wydzielenie miejsc pod działalności usługowe (sezonowe). 

Napływ osób odwiedzający obszar rewitalizacji wpłynie na poprawę konkurencyjności usług na 

obszarze rewitalizacji, w szczególności gastronomii. 

Sposób oceny i miary • Zrealizowana inwestycja (protokoły odbioru robót budowalnych), 

• Ilość osób korzystających z nowej przestrzeni publicznej – pomiar wykonany przez 

pracowników UM Marki w wybrane dni po zakończeniu inwestycji,

• Opinie mieszkańców prezentowane w Internecie. 

Wskaźniki realizacji projektu • Utworzone/ uporządkowane nowe przestrzenie publiczne, tereny zielone (ilość i 

powierzchnia) – 1 przestrzeń publiczne o pow. 2,6 ha 



Karta projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych – cz. 3. 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o 

których mowa w ustawie z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o ile 

dane te są możliwe do wskazania

O ile to możliwe należy przeanalizować zasady dostępności efektów realizacji projektu lub dostępności do 

projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

W ustawie stosuje się następujące pojęcia:

 Dostępność – dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w 

zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6, będącą wynikiem 

uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia;

 osoba ze szczególnymi potrzebami – osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub 

wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania 

lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach 

życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Przewidywany termin realizacji 

przedsięwzięcia

Prosimy podać termin realizacji w latach np. od 2021 do 2023 roku 

Szacowana wartość 

przedsięwzięcia

Prosimy podać wartość przedsięwzięcia w tys. zł 

Źródła finansowania  Krajowe środki publiczne: np. Miasto Marki, powiat wołomiński, Województwo Mazowieckie, środki 

krajowe,

 Środki prywatne: np. środki organizacji pozarządowej, środki przedsiębiorców,

 Fundusze Unijne: 

 Inne zewnętrzne środki wsparcia: np. fundusze EOG. 



Karta projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
– cz. 3. – przykład „jak wypełnić”

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o 

których mowa w ustawie z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o ile 

dane te są możliwe do wskazania

Nowa przestrzeń publiczna w Markach na terenie po byłej fabryce braci Briggsów dostępna będzie dla osób 

z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz matek z dziećmi, poruszającymi się z wózkami. Planując 

inwestycję uwzględni się potrzeby dot. sposobu poruszania się osób z trudnościami ruchowymi (np. 

zacienione miejsca odpoczynku, postoju), poruszającymi się na wózkach lub z wózkami (odpowiednie 

nawierzchnia ścieżek, wyprofilowanie przejazdów, krawężników). 

Przewidywany termin realizacji 

przedsięwzięcia

Od 2023 do 2025 roku 

Szacowana wartość 

przedsięwzięcia

5,5 mln zł 

Źródła finansowania  Krajowe środki publiczne: Miasto Marki – 25% (lub kwota),

 Środki prywatne: brak 

 Fundusze Unijne: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - 75% (lub kwota)  

 Inne zewnętrzne środki wsparcia: brak 



Dziękujemy za uwagę 


