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KONFERENCJA

Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? 
Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji 

w nowej perspektywie finansowej”



REWITALIZACJA  WŁOCŁAWKA

Tworzenie lokalnego programu rewitalizacji procesem 
długotrwałym – 2,5 roku

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Programu –
kwiecień 2007 r.

Uchwała o przyjęciu Programu – listopad 2009 r.



Tworzenie lokalnego programu rewitalizacji 
proces długotrwały

Dlaczego?
konsultacje społeczne trwające cały okres tworzenia Programu

zmieniające się Wytyczne Urzędu Marszałkowskiego dotyczące 
przygotowania Programu – 4 (aktualnie 6)

brak akceptacji społecznej dla części przedsięwzięć i konieczność
prowadzenia ponownych konsultacji

procedura oddziaływania na środowisko



Brak akceptacji społecznej dla części przedsięwzięć
i konieczność prowadzenia wielopodmiotowych konsultacji

„Rewitalizacja Placu Wolności”



Wdrażanie
Projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

Oś priorytetowa 7.  
Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy.

Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.



Rewitalizacja Zielonego Rynku
Zakres rzeczowy:

przebudowano nawierzchnię jezdni, 
chodników, placu imprez masowych 
i parkingu;
zainstalowano fontannę oraz zaaranżowano 
nową zieleń;

Koszt projektu: 9 807 969,68 PLN
Dofinansowanie: 6 252 731,17 PLN
wkład własny: 3 555 238,51 PLN

Termin realizacji projektu:  lata: 2008 – 2011

Projekt zakończony i rozliczony finansowo.



Zagospodarowanie 
Włocławskich Bulwarów

Zakres rzeczowy: budowa ciągu 
komunikacyjnego : spacerowo – rowerowego oraz 
parkingu przy ul. Ogniowej wraz z oświetleniem;
urządzenie placów zabaw dla dzieci i fitness dla 
dorosłych;
przygotowanie terenów do lokalizacji punktów 
małej gastronomii;
urządzenie szaty roślinnej;

Koszt projektu: 12 353 887,63 PLN
Dofinansowanie: 6 383 435,41 PLN
Wkład własny: 5 857 092,71 PLN

Termin realizacji projektu:   lata: 2008 – 2011

Projekt zakończony po względem rzeczowym, 
w trakcie rozliczenia  finansowego.



Remont budynku Inspektoratu ZUS 
we Włocławku ul. Plac Wolności 
18/19 

Zakres rzeczowy: wymiana pokrycia     
dachowego, stolarki okiennej, stolarki 
drzwiowej z przystosowaniem jej dla osób 
niepełnosprawnych, nowej elewacji 
budynku wraz z ociepleniem, modernizacja 
instalacji wewnętrznych.

Koszt projektu: 1 938 160,97 PLN
Dofinansowanie EFRR :            625 331,14 PLN
Wkład własny: 1 298 764,69 PLN

Termin realizacji projektu:  2009 - 2011 
Projekt zakończony po względem rzeczowym, 

w trakcie rozliczenia  finansowego.



Rewitalizacja Starego Miasta 
„Ku Wiśle” – Przebudowa Starego 

Miasta - element I

Zakres rzeczowy: budowa ciągów pieszych, 
schodów  od ul. 3-Maja i infrastruktury 
technicznej na Starym Rynku oraz w ulicach 
Maślana i Św. Jana; urządzenie zieleni i 
wprowadzenie małej architektury; przebudowa 
oświetlenia 
Koszt projektu: 6 284 823,45 PLN
dofinansowanie  EFRR:     2 391 558,82 PLN
wkład własny:                     3 893 264,63 PLN

Termin realizacji projektu:  2007 – 2013 

Podpisanie umowy na dofinansowanie –
29 listopad 2011 r. 

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót  
ogłoszony 21.11.2011r., planowane podpisanie 
umowy grudzień 2011r.



Rewitalizacja Starego Miasta „Ku 
Wiśle” - element II

Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni 
chodników i jezdni na ulicach: Tumskiej, 
Gdańskiej, Zamczej, Matebudy, Wiślanej i 
Bednarskiej wraz z kanalizacją deszczową

i oświetleniem; budowa parkingu na ok. 90 
miejsc postojowych  przy ul. Bednarskiej; 
wykonanie aranżacji plastycznej w nawiązaniu do 
turystycznej funkcji terenu;
Koszt projektu: 5 973 867,47 PLN
dofinansowanie EFRR:     3 074 738,48 PLN
wkład własny:                   2 899 128,99 PLN

Termin realizacji projektu:      2007 -2012

Podpisanie umowy na dofinansowanie –
29 listopad 2011 r. 
Roboty budowlane w trakcie realizacji



Przebudowa budynku „Stara 
Remiza” przy ul. Żabiej 8a na 
potrzeby kulturalno – społeczne

Zakres rzeczowy: restauracja 

i termomodernizacja obiektu , w tym: elewacji 
zewnętrznej, wymiana okien, drzwi; wymiana 
posadzek; instalacja wentylacji mechanicznej;  
zabezpieczenia p. poż; dostosowanie obiektu 
dla osób niepełnosprawnych.
Koszt projektu:         2 286 582,16 PLN
dofinansowanie EFRR:     1 486 189,24 PLN
wkład własny:                      800 392,92 PLN

Termin realizacji projektu:   2008 - 2012

Podpisanie umowy na dofinansowanie –
29 listopad 2011 r. 
Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót  
ogłoszony 21.11.2011r., planowane podpisanie 
umowy - grudzień 2011r.



Przebudowa budynku przy 
ul. Żabiej 12a na Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu

Zakres rzeczowy:

sala szkoleniowa na ok. 100 osób;

pomieszczenia wolontariatu ;

pomieszczenia: biurowe, magazynowe oraz inne 
wynikające z potrzeb działalności Centrum. 

Koszt projektu:           1 800 000 PLN
dofinansowanie EFRR:         900 000 PLN
wkład własny:                       900 000 PLN
Roboty budowlane w trakcie realizacji
Wniosek o dofinansowanie w trakcie 
przygotowania do złożenia



Monitoring Śródmieścia Włocławka -
etap I

Zakres rzeczowy: zainstalowanie  30 nowych kamer 
w obszarze priorytetowym w zakresie 
bezpieczeństwa Śródmieścia, w tym m.in. na: Placu 
Wolności, Zielonym Rynku, ul. 3 Maja, Starym 
Rynku, Bulwarach; włączenie do systemu 15  
kamer dotychczas zainstalowanych; montaż 3 stacji 
retransmisyjnych,  urządzenie nowego centrum 
dozoru oraz zintegrowanie dwóch już
funkcjonujących;

Koszt projektu: 1 976 146,97 PLN
dofinansowanie EFRR:        988 056,98 PLN
wkład własny:                      988 089,99 PLN

Termin realizacji projektu:    2010 - 2011

Wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego 14 października 2011r. 
(w trakcie oceny)

Realizacja usługi do końca grudnia 2011r.



Rozbudowa i przebudowa Teatru 
Impresaryjnego 
im. W. Gniazdowskiego 

Zakres rzeczowy: nadbudowa sali 
widowiskowej, zamontowanie mostów 
oświetleniowych, rozbudowa zaplecza 
scenicznego, wymiana podłogi i foteli, prace 
termomodernizacyjne, dostosowanie obiektu dla 
osób niepełnosprawnych.

Koszt projektu:          15 225 593,01 PLN
dofinansowanie EFRR:    7 787 003,32 PLN
wkład własny:                   7 438 589,69 PLN

Termin realizacji projektu:     2006 - 2013

Rozpoczęcie robót budowlanych - 2012r.

Projekt  planowany do realizacji



Projekty rezerwowe LPR-u 
z Działania 7.1. RPO WK-P

Rewitalizacja Starego Miasta 
„Ku Wiśle” – element 
III i IV

Rewaloryzacja Parku 
im. H. Sienkiewicza

Remont i adaptacja budynku 
przy ul. Cyganka 1/3 na 
potrzeby kulturalno -
społeczne



REWITALIZACJA w nowej perspektywie 
finansowej  2014 - 2020

Komisja 

Europejska

?

Potrzeba 
kontynuacji 
wsparcia 
2007‐2013
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Dziękuję za uwagę
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