
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Marki, dnia 29 listopada 2016 roku 

 

Projekt pt. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Konferencja podsumowująca 
projekt pt. „Opracowanie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Marki na lata 2016-2025” 



Plan ramowy konferencji podsumowującej projektu  
LPRGMM na lata 2016-2025 

Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych 
• omówienie metodologii badania i przedstawienie wniosków w kontekście wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych  
(współautor dokumentu Witold Skorulski) 

• podejścia metodologiczne w diagnozie obszarów  zdegradowanych (ekspert zewnętrzny Bohdan Skrzypczak). 
Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek: 
• wskazanie zakresów i charakterystyki obszarów rewitalizacji  (współautor dokumentu Witold Skorulski) 
• LPRGMM  na lata 2016-2025 na tle programów innych gmin  w Polsce (ekspert zewnętrzny  Bohdan 

Skrzypczak).  
Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
• omówienie poszczególnych zadań zgłoszonych do programu (Koordynator projektu Tomasz Jakóbczak) 
• społeczne aspekty rewitalizacji (ekspert zewnętrzny Ewelina Bartosik). 
Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025: 
• przedstawienie projektów komplementarnych wobec zadań LPRGMM  

(Ekspert UM Marki Michał Babicki) 
• dobre praktyki projektów rewitalizacyjnych (ekspert zewnętrzny Ewelina Bartosik). 
Podsumowanie konferencji 



Wprowadzenie 
 

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych  
i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miasta.  
Efektem tego procesu jest poprawa jakości życia mieszkańców, przywracanie 
ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego  
oraz odbudowy więzi społecznych. 

Pojęcia związane z rewitalizacją: 

• Obszar w stanie kryzysowym; 

• Obszar zdegradowany; 

• Obszar rewitalizacji. 



Wprowadzenie 
 
Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych 

Obszar w stanie kryzysowym – część miasta, w której występuje szczególna 
koncentracja negatywnych zjawisk. 

Zjawiska te mogą dotyczyć różnych sfer: 

• społecznej (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, itp.), 

• gospodarczej (niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja istniejących 
przedsiębiorstw, itp.), 

• środowiskowej (przekroczenie standardów środowiskowych, itp.), 

• przestrzenno-funkcjonalnej (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 
techniczną lub zły stan tej infrastruktury, itp.), 

• (degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, przestarzałe i 
niedostosowane rozwiązania techniczne, itp.). 



Wprowadzenie 

Obszar zdegradowany – część miasta, w której występuje szczególna 
koncentracja negatywnych zjawisk społecznych a jednocześnie występuje co 
najmniej jedno z następujących, negatywnych zjawisk: 

• gospodarczych, 

• środowiskowych, 

• przestrzenno-funkcjonalnych, 

• technicznych. 



Wprowadzenie 

Obszar zdegradowany – część miasta, w której występuje szczególna 
koncentracja negatywnych zjawisk społecznych a jednocześnie występuje co 
najmniej jedno z następujących, negatywnych zjawisk: 

• gospodarczych, 

• środowiskowych, 

• przestrzenno-funkcjonalnych, 

• technicznych. 

 



Wprowadzenie 

Obszar rewitalizacji – 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 może być podzielony na podobszary, w tym 
nieposiadające wspólnych granic, ale nie może obejmować terenów 
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkanych przez więcej 
niż 30% jej mieszkańców. 



Wprowadzenie 

W celu przeprowadzenia analizy problemów dotyczących poszczególnych sfer na tym etapie prac 
wykorzystano dane i informacje z następujących źródeł: 

• demografia – dane z UM Marki; 

• bezrobocie – dane z PUP w Wołominie; 

• bezpieczeństwo –  dane z Powiatowej Komendy Policji w Wołominie; 

• ubóstwo – dane z OPS w Markach; 

• przemoc w rodzinie – dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Markach; 

• uczestnictwo w kulturze – dane z MOK; 

• sfera gospodarcza – dane z Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – UM 
Marki; 

• sfera środowiskowa – dane z UM Marki; 

• sfera przestrzenno-funkcjonalna – dane z UM Marki, Wodociągów Mareckich Sp. z o.o.; 

• sfera techniczna – dane z UM Marki, ZUK w Markach, WUOZ w Warszawie. 
 



Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych 
 
 

Ulice o największej 
koncentracji negatywnych 
zjawisk społecznych na 
obszarze miasta Marki 
wyznaczone w oparciu o 
dane statystyczne 



Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych 
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Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych 
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Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek 
Obszar nr 1 

Obszar nr 1 - granice biegną: od Węzła Komunikacyjnego Marki (na południu miasta) po wschodniej stronie linii 

pierwszej zabudowy wzdłuż Al. Piłsudskiego do ul. Szkolnej, a następnie południowym skrajem  ul. Szkolnej do 

ul. Marii Rodziewiczówny (wraz z terenem Szkoły Podstawowej nr 2), wschodnim skrajem ul. Marii 

Rodziewiczówny i ul. Lotników, wschodnim skrajem Parku Miejskiego do ul. Leopolda Lisa – Kuli, ul. Leopolda 

Lisa – Kuli do ul. Sportowej, ul. Sportową do ul. Generała Józefa Zajączka, ul. Generała Józefa Zajączka do 

Al. Piłsudskiego a następnie wzdłuż ul. Al. Piłsudskiego z włączeniem pasa drogowego oraz budynków 

mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej usytuowanych wzdłuż DK nr 8 do ul. 11 Listopada, ul. Piotra 

Skargi wraz z budynkami po zachodniej stronie tej ulicy do ul. Sosnowej, południowym skrajem ul. Sosnowej do 

Al. Piłsudskiego i dalej po zachodniej stronie zabudowy wzdłuż Al. Piłsudskiego do Węzła Komunikacyjnego 

Marki. 

 



Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek 
Obszar nr 2 

Obszar nr 2 - granice biegną: wzdłuż Alei Piłsudskiego, wschodnim brzegiem, poza pasem zieleni i linią 

zabudowy od ul. Gen. Józefa Zajączka do ul Dużej włączając w to budynki przy ul. Juliana Tuwima, następnie ul. 

Dużą do granicy terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Lipową do zabudowy po wschodniej 

stronie Al. Piłsudskiego, wzdłuż Al. Piłsudskiego,  poza pasem zieleni i linią zabudowy  

do ul. Cichej, północnym skrajem zabudowy wzdłuż ul. Cichej do ul. Wydmowej, dalej ścieżką równoległą do Al. 

Piłsudskiego, przecinającą tereny zielone do ul. Wiewiórki, następnie ul. Wenecką do ścieżki  

po południowej stronie Zbiornika „Wenecja” do granicy lasu, wzdłuż granicy lasu do ul. Księdza Antoniego 

Poławskiego i dalej do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego, od strony zachodniej, poza linią zabudowy,  

wzdłuż  Al. Piłsudskiego do ul. Grunwaldzkiej i dalej zachodnim skrajem wzdłuż  Al. Piłsudskiego  

(przed linią zabudowy) do ul. Tadeusza Rejtana. 

 



Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek 
Obszary nr 3 i nr 4 

Obszar nr 3 - granice biegną: ul. Słoneczną od skrzyżowania z ul. Promieniową  

do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego, zachodnim skrajem pasa drogowego DK nr 8  

(Al. Piłsudskiego) do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, ul. Grunwaldzką do skrzyżowania  

z ul. Ignacego Józefa Kraszewskiego, Spacerową do ul. Okólnej, ul. Okólną do skraju terenów zielonych, a 

następnie  wzdłuż granicy terenów zielonych do ul. Słonecznej.  

Obszar nr 4 - granice biegną: ul. Stawową od skrzyżowania z ul. Brzozową do a następnie ul. Wesołą do 

skrzyżowania z ul. Ceglaną, ul. Saturna, ul. Marsa do ul. Brzozowej i ul. Brzozową do ul. Stawowej. 

 

 

 

 



Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek 
Obszar nr 5 

Obszar nr 5 - granice biegną: północną stroną ulicy Leopolda Lisa – Kuli od ul. Sokolej do ul. Skowroniej, 

następnie pomiędzy liniami zabudowy ul. Sokolej i Skowroniej do ul. Orlej, ul. Olą, Sokolą do ul. Wesołej,  

ul. Wesołą w kierunku południowo-wschodnim, ścieżką wokół Jeziora Czarnego z powrotem do ul Wesołej, 

równolegle do ul. Sokolej na wysokości zabudowań po północnej stronie ul. Sowiej do ul. Wilczej,  

ul. Wilczą do Sokolej i ul. Sokolą do ul. Leopolda Lisa – Kuli.  

 



Charakterystyka 
obszarów 
rewitalizacji na 
terenie Marek 
Obszary 1-5 



Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek 
Wizja wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego 

 Obszary, poddane procesowi rewitalizacji zostały uzdrowione społecznie, przestrzennie i gospodarczo. 
Poprawił się stan środowiska i stan techniczny budynków i towarzyszącej im infrastruktury. Zrealizowane 
projekty znacząco poprawiły jakość życia. Wzrosła liczba mieszkań komunalnych i socjalnych. (…) 

 Odbudowane więzi społeczne sprzyjają stałemu umacnianiu poczucia lokalnej tożsamości. Dzięki działaniom 
prospołecznym ograniczone zostały obszary koncentracji niekorzystnych zjawisk czy wręcz patologii 
społecznych. (…) 

 Nowe rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne poprawiły funkcjonalność miasta. (…) 

Mieszkańcy interesują się sprawami swojego miasta i chętnie angażują się w coraz to nowe inicjatywy i 
przedsięwzięcia tu realizowane. (…) 

W aglomeracji warszawskiej Marki stały się modelowym przykładem włączenia się mieszkańców w proces 
wieloaspektowej rewitalizacji przestrzeni miejskiej. 



Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek 
Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025 

Cel główny:   

Ożywienie społeczne i gospodarcze poprzez podniesienie jakości życia w Mieście Marki. 

Cele szczegółowe: 

• Wzrost jakości życia mieszkańców Miasta Marki poprzez poprawę warunków bytowych (mieszkaniowych). 

• Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia 
w mieście oraz budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców. 

• Jakościowa zmiana warunków życia związana z poprawą stanu środowiska i zmianami przestrzenno-
funkcjonalnymi w przestrzeni publicznej . 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców terenów rewitalizowanych poprzez bezpośrednie 
wsparcie udzielane osobom i rodzinom potrzebującym. 

• Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców i napływ nowych inwestorów wpływające na ożywienie 
gospodarcze miasta.  

 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 1 

Nazwa projektu Budowa domu komunalnego 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Gmina Miasto Marki 

Zakład Usług Komunalnych – Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym 

Syntetyczny opis planowanych 

do podjęcia zadań i działań; 

Na aktualnie niezagospodarowanej działce zostanie wybudowany budynek mieszkalno-usługowy z lokalami usługowymi w części 

parterowej oraz mieszkaniami komunalnymi na pozostałych kondygnacjach.  

Lokalizacja projektu Okólna 34 

Prognozowane rezultaty 

Projekt przyczyni się do zwiększenia zasobu i podniesienie standardu mieszkań socjalnych i komunalnych.  

Do nowo wybudowanych lokali socjalnych i komunalnych stopniowo będą przenoszeni lokatorzy z zabytkowego osiedla 

robotniczego zlokalizowanego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego. Umożliwi to realizację projektów rewitalizacyjnych związanych z 

tymi budynkami. Projekt jest więc powiązany z innymi działaniami rewitalizacyjnymi z obszaru nr 1, nr 2 i nr 3. 

Szacunkowa wartość projektu 8 500 000 zł 

Planowany termin realizacji 

(lata) 
2017-2020 

Sposób oceny efektów 

realizacji przedsięwzięć / 

projektów w odniesieniu do 

przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Powierzchnia nowych lub wyremontowanych mieszkań socjalnych/ komunalnych pozostających w zasobach miasta 

Cel szczegółowy Programu :  

 Wzrost jakości życia mieszkańców Miasta Marki poprzez poprawę warunków bytowych (mieszkaniowych) 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 2 

Nazwa projektu Rewitalizacja osiedla Braci Briggsów 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Gmina Miasto Marki 

Zakład Usług Komunalnych – Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Wykonanie kompletnego remontu budynków, w tym między innymi:  hydroizolacji, wentylacji grawitacyjnej, elewacji 

kamienic, remont stropów, ścian wewnętrznych, klatek schodowych, instalacji wewnętrznych. Ponadto planuje się w 

części obiektów dostosowanie do zmiany pełnionej funkcji. 

Lokalizacja projektu Osiedle Braci Briggsów - Al. Marsz. J. Piłsudskiego 

Prognozowane rezultaty 
Poprawa estetyki budynków, dostosowanie do obecnie obowiązujących norm budowlanych, osuszenie lokali, poprawa 

jakości życia mieszkańców 

Szacunkowa wartość projektu 11 400 000,00 

Planowany termin realizacji (lata) 2016-2024 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu 

do przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Powierzchnia nowych lub wyremontowanych mieszkań socjalnych/ komunalnych pozostających w zasobach 

miasta 

Cel szczegółowy Programu:  

 Wzrost jakości życia mieszkańców Miasta Marki poprzez poprawę warunków bytowych 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 3 

Nazwa projektu Centrum aktywności społecznej przy ul. Fabrycznej 3 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Gmina Miasto Marki 

Zakład Usług Komunalnych – Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań; 

Nieużytkowany od wielu lat lokal usługowy wymaga kapitalnego remontu w celu nadania mu 

nowych funkcji. Zaplanowano między innymi zerwanie posadzki, ułożenie nowej podłogi, kompletny 

remont ścian i sufitów, budowa instalacji wodnej, kanalizacyjnej, klimatyzacji i wentylacji 

Lokalizacja projektu ul. Fabryczna 3 

Prognozowane rezultaty 
Stworzenie centrum aktywności społecznej. W lokalu planowane jest utworzenie m.in. kameralnego 

kina a także miejsca do wykorzystania przez pozarządowe organizacje społeczne. 

Szacunkowa wartość projektu 600 000 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2016-2017 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć / projektów w 

odniesieniu do przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Ilość obiektów, którym przywrócono bądź nadano nowe funkcje społeczne/ kulturalne/ 

edukacyjne w celu wzbogacenia oferty usług publicznych kierowanych do mieszkańców 

obszarów zdegradowanych.  

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej 

podnoszącej jakość życia w mieście oraz budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 4 

Nazwa projektu Centrum spotkań lokalnych Struga  - Al. M. J. Piłsudskiego 238. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Gmina Miasto Marki 

Zakład Usług Komunalnych – Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Projekt zakłada kompleksową renowację zabytkowej kamienicy obejmującą wykonanie hydroizolacji, wentylacji 

grawitacyjnej i elewacji budynku zlokalizowanego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 238. Ponadto planuje się, że w wyniku 

remontu w części obiektu możliwa będzie zmiana funkcji. 

Lokalizacja projektu Al. Marsz. J. Piłsudskiego 238 

Prognozowane rezultaty 

Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego i estetyki budynku. Nastąpi też poprawa warunków bytowych 

mieszkańców. Przeprowadzony remont umożliwi zmianę funkcji części budynku i przystosowanie go do prowadzenia 

działalności społecznej lub komercyjnej np. muzeum, restauracja, itp. 

Szacunkowa wartość projektu 2 100 000 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2018 - 2020 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu do 

przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Powierzchnia nowych lub wyremontowanych mieszkań socjalnych/ komunalnych pozostających w zasobach miasta 

 Ilość obiektów, którym przywrócono bądź nadano nowe funkcje społeczne/ kulturalne/ edukacyjne w celu 

wzbogacenia oferty usług publicznych kierowanych do mieszkańców obszarów zdegradowanych.  

Cel szczegółowy Programu:  

 Wzrost jakości życia mieszkańców Miasta Marki poprzez poprawę warunków bytowych (mieszkaniowych) 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 5 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu i termomodernizacja budynków na osiedlu Wspólna 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Gmina Miasto Marki 

Zakład Usług Komunalnych – Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Wykonanie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu osiedla Wspólna wraz z jej wykonaniem. 

Wykonanie hydroizolacji, wentylacji grawitacyjnej oraz ocieplenia  

i naprawy elewacji budynków komunalnych przy ul. Wspólnej.  

Lokalizacja projektu 
Obszar osiedla - budynki komunalne  

przy ul. Wspólnej 

Prognozowane rezultaty 
Poprawa funkcjonalności osiedla oraz estetyki przestrzeni i otoczenia. Poprawa estetyki budynków, dostosowanie do 

obecnie obowiązujących norm budowlanych, osuszenie lokali, poprawa jakości życia mieszkańców. 

Szacunkowa wartość projektu 2 800 000 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2018 - 2021 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu do 

przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Powierzchnia zrewitalizowanych terenów miejskich 

 Powierzchnia nowych lub wyremontowanych mieszkań socjalnych/ komunalnych pozostających w zasobach miasta 

Cel szczegółowy Programu:  

 Wzrost jakości życia mieszkańców Miasta Marki poprzez poprawę warunków bytowych (mieszkaniowych) 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 6 

Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz  fabryką i parkiem w Markach 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Gmina Miasto Marki 

Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Marki 

Syntetyczny opis planowanych do 

podjęcia zadań i działań; 

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest odnowa obszaru zdegradowanego w Markach poprzez zachowanie i przywrócenie do służby 

społecznej obiektu o szczególnym znaczeniu dla historii miasta. Realizacja założonych działań zahamuje wieloletni proces degradacji 

XIX-wiecznych, cennych historycznie zabudowań byłej fabryki. Kompleksowy remont i przebudowa pałacyku oraz zagospodarowanie 

przyległego terenu oraz parku w stylu angielskim umożliwi wprowadzenie do obiektu nowych funkcji: rekreacyjnych, kulturalnych i 

edukacyjnych. 

Lokalizacja projektu Pałac Briggsów wraz z kompleksem parkowym (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96) 

Prognozowane rezultaty 

Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych.  
Budowa więzi lokalnej społeczności z miastem dzięki zabezpieczeniu potrzeb społecznych w zakresie oferty kulturalnej i rozrywkowej 
w mieście. 
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.  
Zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, jak również stworzenie i poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i 
edukacyjnej w obszarze kultury.  

Szacunkowa wartość projektu 72 000 000,00 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 
2017-2020 
  

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w 

odniesieniu do przyjętych celów 

programu; 

Wskaźnik:  

 Ilość obiektów, którym przywrócono bądź nadano nowe funkcje społeczne/ kulturalne/ edukacyjne w celu wzbogacenia oferty 

usług publicznych kierowanych do mieszkańców obszarów zdegradowanych.  

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia w mieście oraz 

budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 7 

Nazwa projektu MOK bez barier 

Podmiot odpowiedzialny za realizację Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Opracowanie dokumentacji technicznej i przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu likwidację barier 

architektonicznych ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do usług Mareckiego Ośrodka Kultury 

Lokalizacja projektu Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 

Prognozowane rezultaty 
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym miasta.  

Większa integracja lokalnej społeczności.  

Szacunkowa wartość projektu 86 000 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2016 – 2020  

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu 

do przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Ilość obiektów, którym przywrócono bądź nadano nowe funkcje społeczne/ kulturalne/ edukacyjne w celu 

wzbogacenia oferty usług publicznych kierowanych do mieszkańców obszarów zdegradowanych.  

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia w 

mieście oraz budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców  



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 8 

Nazwa projektu Mareckie Miejsca Kultury   

Podmiot odpowiedzialny za realizację Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Projekt polega na tworzeniu rozmieszczonych w poszczególnych osiedlach miejsc (lokali),  gdzie dostęp do kultury 

byłby otwarty dla obywateli, lecz polegałby nie na korzystaniu z gotowej oferty (jak w samorządowych instytucjach 

kultury), ale na możliwości korzystania ze sprzętu, urządzeń i pomieszczeń, dla realizacji własnych zamierzeń 

kulturowych. Zasadą dostępu do Mareckich Miejsc Kultury jest zaproponowanie własnego mini-projektu kulturalnego 

lub artystycznego. Projekt nastawiony jest na rozwijanie własnych zdolności i pomysłów mieszkańców.  

Lokalizacja projektu 
Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 

Wszystkie obszary rewitalizacji wskazane w LPR 

Prognozowane rezultaty 
Realizacja projektu Mareckie Miejsca Kultury spowoduje większą dostępność w zakresie uczestnictwa w kulturze oraz 

wpłynie na lepszą integrację społeczeństwa lokalnego. 

Szacunkowa wartość projektu 1 500 000 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2017-2021 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu 

do przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Ilość obiektów, którym przywrócono bądź nadano nowe funkcje społeczne/ kulturalne/ edukacyjne w celu 

wzbogacenia oferty usług publicznych kierowanych do mieszkańców obszarów zdegradowanych.  

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia w 

mieście oraz budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 9 

Nazwa projektu Ku żywemu uczestnictwu w kulturze 

Podmiot odpowiedzialny za realizację Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Projekt polegający na aktywnym włączeniu lokalnej społeczności w budowanie oferty kulturalnej.  Projekt realizowany na 

osiedlu socjalnym w budynkach osiedla poprzemysłowego braci Briggsów to w założeniach cykl działań animacyjnych i 

artystycznych – włączający mieszkańców w życie społeczne. 

Lokalizacja projektu Marecki Ośrodek Kultury ul. Fabryczna 2 

Prognozowane rezultaty 

Modelowa zmiana w zakresie upowszechniania kultury. 

Edukacja kulturalna i animacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych. 

Integracja lokalnej społeczności. 

Szacunkowa wartość projektu 2 000 000 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2017-2021 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu 

do przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Ilość imprez o charakterze kulturalnym/masowym integrujących lokalną społeczność.  

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia w 

mieście oraz budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców. 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 10 

Nazwa projektu 

Utworzenie placówek wsparcia dziennego: 

1. w formie opiekuńczej - świetlica środowiskowa „Cegiełki”  

2. w formie poradnictwa i terapii - Klub Wspierania Rodzin 

Podmiot odpowiedzialny za realizację Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Utworzenie placówki wsparcia dziennego w poprzez: 

 adaptację i dostosowania pomieszczeń w „kamienicach” zlokalizowanych przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego. 

 opracowanie i wdrożenie programu funkcjonowania placówki w tym zajęć terapeutycznych, dożywiania, oferty 

kulturalnej i rekreacyjnej 

Lokalizacja projektu Obszar „Kamienic” Al. Marsz. J. Piłsudskiego 

Prognozowane rezultaty 

Zapewnienia systemowego wsparcia rodzinie poprzez ofertę  specjalistycznej opieki wychowawczej, tworzenie warunków 

do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, a także łagodzenie 

niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.  

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i specjalistycznego poradnictwa w szczególności nakierowanych na rodziny w 

trudnej sytuacji, borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, bezrobociem, przemocą itp.  

Zorganizowane i wyposażone miejsca służącego dziecku i rodzinie.   

Szacunkowa wartość projektu 1 027 000 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2023-2025 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu 

do przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Ilość rodzin korzystających z pomocy w ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego 

Cel szczegółowy Programu:  

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców terenów rewitalizowanych poprzez bezpośrednie 

wsparcie udzielane osobom i rodzinom potrzebującym 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 11 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu w rejonie Zbiorników Konne w Markach 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Gmina Miasta Marki 

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Syntetyczny opis planowanych do 

podjęcia zadań i działań; 

Mimo podejmowanych prac ukierunkowanych na oczyszczenie zbiorników wodnych Konne w dalszym ciągu nie są one w 

pełni wykorzystywane przez mieszkańców. Dlatego projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań zmierzających do  ich 

zagospodarowania na cele społeczno-rekreacyjne. Zaplanowano stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności wraz z 

elementami małej architektury, ścieżkami edukacyjnymi i innymi atrakcjami. 

Lokalizacja projektu dz. nr ew. 74/37 w obrębie 4-03 

Prognozowane rezultaty 

W rezultacie projektu stworzone zostaną miejsca spotkań  i integracji społeczności lokalnej oraz ponownie wykorzystane zostaną  

niezagospodarowane tereny. Ścieżka ekologiczna w rejonie zbiorników przyczyni się  do poprawy czystości wód, zachowania 

herpetofauny oraz innych zwierząt wodnych. Uregulowane ciągi komunikacyjne będą sprzyjały swobodnemu rozwojowi roślin 

wodnych, a tym samym powstaną nowe siedliska dla zwierząt.  

Projekt w szczególności posłuży mieszkańcom osiedla Wspólna, gdzie w ramach programu rewitalizacji zaplanowano także 

działania zmierzające do ograniczenia energochłonności budynków mieszkalnych i poprawy ich stanu technicznego. 

Szacunkowa wartość projektu 2018 - 2025 

Planowany termin realizacji (lata) 2 000 000,00 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w 

odniesieniu do przyjętych celów 

programu; 

Wskaźnik:  

 Powierzchnia zrewitalizowanych terenów miejskich 

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia w mieście 

oraz budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców. 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 12 

Nazwa projektu 
Program integracyjny dla obszarów rewitalizowanych w oparciu o placówki edukacyjne, pomocy społecznej i instytucje 

kulturalne. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia 

zadań i działań; 

Na projekt składa się 8 działań realizowanych  przez ZOPO w placówkach edukacyjnych (szkoły, przeszkolą) w 

porozumieniu z OPS i MOK. Będą to między innymi spotkania międzypokoleniowe, zajęcia teatralno-artystyczne, 

działania nastawione na poznanie historii i atrakcji najbliższego otoczenia, Warsztaty z wykorzystania zieleni w 

przestrzeni miejskiej, warsztaty muzyczne i inne. Wspólnym mianownikiem tych form aktywności będzie integracja 

osób z terenów rewitalizowanych i całej społeczności miejskiej.  

Lokalizacja projektu Wszystkie obszary objęte programem rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty 

Głównym celem zadania jest integrowanie społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Projekt przyczyni się do zaszczepienia w młodych ludziach idei aktywnego uczestnictwa w życiu 

lokalnej społeczności. 

Osobnym rezultatem będzie wzbogacenie oferty kulturalnej miasta o efekty pracy powstałe w ramach działań o profilu 

kulturalnym i twórczym. 

Szacunkowa wartość projektu 2 500 000,00 zł 

Planowany termin realizacji (lata) 2017-2019 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w odniesieniu do 

przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Ilość imprez o charakterze kulturalnym/masowym integrujących lokalną społeczność.  

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia w 

mieście oraz budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców. 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 13 
Nazwa projektu Centrum Rekreacyjne "Kruczek” 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Gmina Miasta Marki 

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Syntetyczny opis planowanych 

do podjęcia zadań i działań; 

Projekt zakłada stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej poprzez powiązanie rewitalizacji zdegradowanego jeziora Kruczek 

oraz terenów poprzemysłowych:  

 Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne jeziora Kruczek oraz jego okolic. Wykonanie plaży miejskiej wraz z wypożyczalnią 

sprzętu wodnego, ścieżki edukacyjnej, obiektów małej architektury oraz  wydzielenie miejsca sezonowej gastronomii.  

 Nadanie nowych funkcji terenom poprzemysłowym. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej z uwzględnieniem 

zabudowy realizującej założenia komunalnej polityki mieszkaniowej.  

Lokalizacja projektu m. Marki obręb 4-09 dz. od nr 28 do nr 44 nr 48,49, 50, 52, 54, 58/1 i 59 m. Marki obr. 4-05 cz. dz. 3/2  

Prognozowane rezultaty 

W efekcie projektu odbudują się więzi lokalne między mieszkańcami. Wykorzystane zostaną zaniedbanych i niezagospodarowane 

tereny. Powstanie miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli wypocząć, poznać się  lepiej , zorganizować wspólną biesiadę. 

Rezultatem projektu będzie również zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony zasobów naturalnych.   

Szacunkowa wartość projektu 8 000 000,00 

Planowany termin realizacji 

(lata) 
2020 – 2025 

Sposób oceny efektów 

realizacji przedsięwzięć / 

projektów w odniesieniu do 

przyjętych celów programu; 

Wskaźnik:  

 Powierzchnia zrewitalizowanych terenów miejskich 

Cel szczegółowy Programu:  

 Poprawa dostępności mieszkańców do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty społecznej podnoszącej jakość życia w mieście oraz 

budującej tożsamość i więzi społeczne mieszkańców. 



Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025 
Zadanie nr 14 
Nazwa projektu Rewitalizacja i przebudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Piłsudskiego róg ul. Grunwaldzkiej 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Gmina Miasto Marki  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki 

Syntetyczny opis planowanych 

do podjęcia zadań i działań; 

Opracowanie projektu zagospodarowania działki, uzyskanie wymaganych zgód i uzgodnień.   

Etapowe prowadzenie prac budowlanych – budowa nowych obiektów ze stopniową rozbiórką starych.   

Lokalizacja projektu dz. nr ew.: 15/21; nr obrębu 3-03 

Prognozowane rezultaty 

Rezultatem projektu będzie istotna zmiana warunków życia na znajdującym się w ścisłym centrum miasta rewitalizowanym obszarze poprzez: 

- zastąpienie starych budynków mieszkalnych będących w bardzo złym stanie technicznym, nowymi budynkami o wyższym standardzie, 

- uzupełnienie i uporządkowanie zabudowy,  

- przyrost liczby nowych mieszkań,  

- poprawę funkcjonalności obszaru objętego projektem poprzez zmiany w zagospodarowaniu terenu, 

- uwolnienie terenów w centrum miasta pod nowe formy zabudowy, odpowiadające nowym funkcjom i standardom, 

- poprawa walorów estetycznych tej części miasta. 

Ponadto projekt przyczyni się do aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców zdegradowanego obszaru. 

Szacunkowa wartość projektu 15 000 000,00 zł 

Planowany termin realizacji 

(lata) 
2021 - 2025 

Sposób oceny efektów realizacji 

przedsięwzięć / projektów w 

odniesieniu do przyjętych celów 

programu; 

Wskaźnik:  

 Powierzchnia  zrewitalizowanych terenów miejskich 

 Powierzchnia nowych lub wyremontowanych mieszkań socjalnych/ komunalnych pozostających w zasobach miasta 

Cel szczegółowy Programu:  

 Wzrost jakości życia mieszkańców Miasta Marki poprzez poprawę warunków bytowych (mieszkaniowych) 



Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025 

Komplementarność: 

to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów, które są 
skierowane na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu. 

W programie rewitalizacji może być to projekt położony poza obszarem rewitalizacji lub projekt realizowany 
przez inne podmioty/przy udziale gminy.  

 

Projekty komplementarne - rodzaje: 

• uzupełnianie się projektów - projekty uzupełniają się przedmiotowo lub przestrzennie, a osiągnięcie efektów 
poszczególnych projektów nie jest uzależnione od realizacji drugiego z projektów; 

• niesymetryczne dopełnianie się projektów – jeden z projektów jest dopełnieniem drugiego (przedmiotowo 
lub przestrzennie), co oznacza, iż drugi projekt nie osiągnie efektów bez realizacji pierwszego; 

• symetryczne dopełnianie się projektów – projekty wzajemnie się dopełniają (przedmiotowo lub 
przestrzennie), tzn. żaden z nich nie osiągnie zamierzonych efektów bez realizacji drugiego. 

 

 



Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025 
„Przebudowa Al. Piłsudskiego” 

• Lokalizacja – „Węzeł Marki” – „Węzeł Struga” 

• Projekt przyczyni się do funkcjonalnego 
powiązania ze strukturą miasta, doprowadzi do 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
pieszego oraz rowerowego.  

• Pozwoli również na nadanie reprezentacyjnego 
charakteru traktu komunikacyjnego oraz powiąże 
funkcjonalnie i przestrzennie najważniejsze 
punkty oraz tereny przyległe na terenie gminy.  

• Projekt jest więc komplementarny - powiązany 
z innymi działaniami rewitalizacyjnymi dla 
wszystkich obszarów. 

 



Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025 
Przykładowy projekt: Droga rowerowa M1 (ZIT WOF) – Warszawa <-> Węzeł Marki 

Projekt „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”: 

 

• Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.  

• Zadanie nr 10. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej” – od istniejącej drogi dla rowerów w rejonie 
skrzyżowania z ul. Karkonoszy w Warszawie do „Węzła Marki” 

• Wspólny projekt – (Miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Ząbki) i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego (Gmina Miasto 
Marki),  

• Czas realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2018 r. 

• Wartości 5 313 781,91 zł netto, wydatki kwalifikowalne 4 411 149,05 zł netto. Kwota dofinansowania nie będzie 
wyższa niż 80% kosztów kwalifikowanych projektu.  

• Wkład udział we wkładzie własnym Marek wynosi 10% (88 222,98 zł).  Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną.  



Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025 
Przykładowy projekt: Droga rowerowa M1 (ZIT WOF) – Warszawa <-> Węzeł Marki 



Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025 
Przykładowy projekt: Rozbudowa ciągu ulic Zygmuntowska - Zagłoby 

• Termin realizacji: 01.04.2017-31.10.2017 

• Dotacja: 3 000 000,00zł (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019) 

• Wkład: 7 357 878,91 zł (w tym 2 000 000,00 zł od Powiatu Wołomińskiego na podstawie Umowy 
Partnerskiej 032.426.2016 dnia 14 września 2016 r. i Uchwały Nr XXIV -245/2016 Rady Powiatu 
Wołomińskiego) 

• Całość kosztów kwalifikowalnych: 10 357 878,91 zł  

• Koszty niekwalifikowalne: 1 397 636,70 zł  

• Całość inwestycji:  11 755 514,61 zł  



Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025 
Przykładowy projekt: Rozbudowa ciągu ulic Zygmuntowska - Zagłoby 

 



• Urząd Miasta Marki  

• Wydział Planowania i Rozwoju 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95  
05-270 Marki  
urzad.miasta@marki.pl 

• Koordynator  
Tomasz Jakóbczak  
Główny specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju  
Tel. 22 781 10 03 w. 910  
Faks. 22 781-13-78  
tomasz.jakobczak@marki.pl 

• Ekspert  
Michał Babicki  
Główny specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju  
Tel. 22 781-10-03 w.350  
Faks. 22 781-13-78  
michal.babicki@marki.pl 

 

 

 

Projekt pt. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
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