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I.

„Jedna przekonana osoba jest warta dziewięćdziesięciu dziewięciu,
które są tylko zainteresowane”
John Stuart Mill

1. Błonie w obliczu zmian - wprowadzenie
Zmiany ekonomiczne w Błoniu zauważalne są nie tylko poprzez rozwój w ostatnich latach bazy
logistycznej, zmieniającej profil gospodarczy miasta oraz gminy, ale również poprzez wzrastającą
aktywność mieszkaniową i zmiany w strukturze przestrzennej. Lokalizacja Błonia w sferze oddziaływania
aglomeracji warszawskiej oraz krajowego i międzynarodowego układu komunikacyjnego sprawia,
że jest ono szczególnie konfrontowane z tą ekonomiczną, społeczną i przestrzenną dynamiką.
Przemiany ekonomiczne skutkujące zmianami w przestrzeni Błonia nie powinny prowadzić do zaniku
wartościowych lokalnie, charakterystycznych elementów identyfikujących miasto. Dopasowanie wszelkich
nowości, jakie przynosi rozwój gospodarczy do skali Błonia, jego struktury, potrzeb mieszkańców, możliwości
organizacyjnych i finansowych będzie jednym z warunków umożliwiających kontrolowany, możliwie stabilny
rozwój Błonia z zachowaniem jego własnej tożsamości.
Mając na uwadze dynamikę zmian w otoczeniu Warszawy, Błonie nadal posiada szansę, aby w przyszłości
funkcjonować jako kompletne miasto, nie stając się wyłącznie anonimowym obszarem rozlewającej się zabudowy
mieszkaniowej, przemieszanej z chaotycznie lokowaną, zróżnicowaną co do rodzaju i skali działalnością
gospodarczą. Problemy, z którymi konfrontowane są władze Błonia nie są odosobnione, po części stanowią one
odbicie zmian zachodzących w całym kraju. Ważne jest jednak podjęcie w krótkim okresie działań wzmacniających
charakter Błonia oraz definiujących jego ofertę, poprzez którą miasto chce być rozpoznawalne w regionie oraz
wspierać swoją lokalną ekonomię.
Zacieśniający się rynek pracy powoduje, że dla zakładów poszukujących wykwalifikowanej kadry, coraz
ważniejszym staje się lokalizacja umożliwiająca dostęp do atrakcyjnego środowiska zamieszkania i zaplecza
usługowego. Błonie może zbudować swój nowy wizerunek jako miasta przyjaznego, ze zróżnicowaną, na dobrym
poziomie ofertą usług. Taki ośrodek miejski może być atrakcyjny dla mieszkańców i firm, które zdecydują się
wybrać mniejsze miasto, ale które jednocześnie z racji powiązań biznesowych, względów ekonomicznych,
kulturalnych, naukowych będą szukały powiązania z Warszawą.
Błonie prowadząc odpowiednią politykę rozwoju jakościowego miasta, stymulowanie rozwoju zaplecza usługowohandlowego ma szansę pozyskania dobrego konsumenta. Pamiętać jednak musi, że mobilny i zamożniejszy
konsument coraz krytyczniej zacznie rozważać gdzie jest najbardziej atrakcyjne i przyjazne dla niego miejsce do
zamieszkania, pracy robienia zakupów czy korzystania z usług. Mieszkańcy Błonia zarówno ci, związani z nim od
lat, jak i mieszkający tam od niedawna w ciągu kolejnych lat stawiać będą coraz większe wymagania odnośnie
jakości otoczenia i oferty miasta, w którym żyją, pracują i wypoczywają.
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BŁONIE MUSI DĄŻYĆ DO ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI ORAZ RÓWNOWAGI W ROZWOJU SWOJEGO OBSZARU
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJ. MAZOWIECKIEGO
2004r. - KIERUNKI ROZWOJU

Błonie ulokowane zostało w strefie rozwoju przemysłowo - gospodarczego.
Jako zaplecze mieszkaniowe Warszawy wyznaczony został obszar
Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Brwinowa

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BŁONIA 2011r.

Rozwój wyraźnie ukierunkowany na zurbanizowanie obszaru gminy

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
Oznacza to, że budowanie polityki rozwoju Błonia w długim okresie, jako atrakcyjnego miejsca powinno skupiać
się nie tylko na eksponowaniu dogodnych warunków ekonomicznych czy lokalizacyjnych dla inwestorów.
W tej konkurencji liczy się dzisiaj przede wszystkim atrakcyjne, bezpieczne miasto, z czystym środowiskiem,
zadbanymi ulicami, solidnym systemem drogowym, dobrymi szkołami i przedszkolami, odpowiednim standardem
oferowanych usług dla różnych grup pokoleniowych, dostępem do infrastruktury zdrowotnej, sportowej i
kulturalnej. Ważna będzie tu nie tylko wola inwestowania ale i zamieszkania w mieście oraz korzystania z usług,
które oferuje.
Takie postrzeganie rozwoju Błonia znalazło również odzwierciedlenie w opinii mieszkańców wyrażanej za
pośrednictwem ankiet (wybrane wyniki prezentowane są w rozdziale drugim programu pt. „Błonie - Ludzie”).
To niezwykła wartość, mając na uwadze destrukcyjne procesy jakie zachodzą w niektórych miastach i gminach
okalających Warszawę. Błonie będzie mogło wyróżniać się w pozytywny sposób od innych ośrodków miejskich
i obszarów mieszkalnych, pod warunkiem prowadzenia polityki rozwoju, lokującej odpowiednie działania
inwestycyjne we właściwym miejscu i porządku oraz angażując do tego sprawnie działających ludzi■

2. Błonie – w drodze do rewitalizacji
Dla Błonia ważne jest, by przyszły rozwój miasta nie był postrzegany w kategoriach tworzenia potencjalnych
możliwości dla każdego i wszystkiego na jego obszarze. To błąd, którego doświadczyło już wiele miast, o
podobnej Błoniu skali i lokalizacji. Proste, zrozumiałe dla każdego podejście do pracy na rzecz rozwoju Błonia,
stanowiące podstawę do budowania współpracy między miastem a społecznością lokalną, organizacjami i
przedsiębiorcami będzie wyznacznikiem dobrze prowadzonego procesu rewitalizacji.
Błonie, konfrontowane z problemami funkcjonowania w sferze wpływów metropolii warszawskiej, nie
posiadającej jeszcze silnej wizji rozwoju i spójnej polityki przestrzennej, musi dążyć do zachowania swojej
tożsamości oraz równowagi w rozwoju swojego obszaru. Równowaga ta wyraża się w działaniach na rzecz rozwoju
społecznego (ludzie tworzący kręgosłup miasta), gospodarczego (przedsiębiorczość, praca, usługi i dobra oraz
pieniądze na ich zakup) i przestrzennego (dobrze zorganizowane, wysokiej jakości otoczenie, dopasowane do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców). Rewitalizacja ma wspierać miasto w tym dążeniu.
Należy uniknąć sytuacji, w której przygotowanie do rewitalizacji postrzegane będzie wyłącznie w kategoriach
formalnych posiadania dokumentu, gdzie zadania rewitalizacyjne nie staną się integralną częścią długookresowej
polityki inwestycyjnej miasta, ich realizacja będzie miała charakter punktowy, a praca nad nimi nie znajdzie
wsparcia w sprawnej strukturze organizacyjnej. Ulokuje to niesłusznie rewitalizację w formule wyłącznie działań
proceduralnych, realizowanych głównie przez urzędników, gdzie sposób administrowania i incydentalność
wyprzeć może istotę i cel rewitalizacji, osłabiając jej przestrzenny, ekonomiczny i społeczny wymiar■
Rozwój nie może oznaczać tworzenia możliwości dla każdego i wszystkiego, a w interesie gmin jest zadbanie o jakość
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UWOLNIENIE DODATKOWYCH OBSZARÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ MOŻE OSŁABIĆ POZYCJĘ CENTRUM MIASTA. POTRZEBY URBANIZUJĄCYCH
PRZESTRZENI BĘDĄ WZRASTAŁY
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3. Po co rewitalizacja dla Błonia…?
Można postawić pytanie, jak pozyskać tą cześć środowiska lokalnego, która pozostaje nieufna względem
działań rewitalizacyjnych w mieście, lub poddaje w wątpliwość potrzebę podjęcia takich działań dla Błonia?
Przygotowanie planu rewitalizacji dla Błonia i jego uchwalenie nie będzie końcem a jedynie początkiem prac.
Uzupełnianie luk w przepisach prawnych czy tworzenie nowego prawa, regulującego w sposób kompleksowy
rewitalizację w Polsce zajmie zapewne jeszcze więcej czasu aniżeli realizacja poszczególnych projektów
zapisanych w niniejszym programie. Jakiekolwiek byłyby kolejne brzmienia definicji rewitalizacji, uregulowania
prawne (lub ich brak), formalne procedury czy rozwiązania instytucjonalne regulujące ten proces, w jego
istocie zawsze chodzi o poprawę a nie pogorszenie jakości życia, wzmocnienie a nie osłabienie obszarów
objętych jej zasięgiem, podkreślenie a nie umniejszenie znaczenia relacji społecznych z mieszkańcami.
Mając to na uwadze, jedną z najważniejszych wartości będzie sposób działania władz Błonia oraz umiejętność
budowania i podtrzymania współpracy przedstawicieli samorządu lokalnego i lokalnych środowisk, zwłaszcza
skupiających przedsiębiorców czy właścicieli nieruchomości w obszarze objętym rewitalizacją. Budowanie
wzajemnej wiarygodności między mieszkańcami Błonia a urzędem przystępującym do rewitalizacji, jest jednym
z warunków sprawnej realizacji tego procesu w mieście, jak i też często podnoszonym głosem w dyskusjach
publicznych.
Rewitalizacja widziana jako proces wspierający rozwój miasta tworzy przestrzeń do działania dla różnych środowisk
lokalnych. Włączenie się w te działania może być najlepszą drogą do przekonania się, gdzie jest ich miejsce i
najlepsze możliwości zaangażowania w interesie mieszkańców i miasta.
Kluczowy będzie tutaj nie papierowy dokument, ale postawa osób odpowiedzialnych za realizację zadań
rewitalizacyjnych oraz akceptacja społeczna dla nich, utrwalana w ramach regularnych konsultacji i współpracy ze
środowiskiem lokalnym. Na takiej współpracy w znaczącym stopniu opierać się powinna skutecznie realizowana
rewitalizacja.
Kolejne rozdziały programu rewitalizacji przedstawiają problemy miasta oraz możliwości działań, dla których
prezentowane wyżej podejście znajduje dodatkowe uzasadnienie■

ZURBANIZOWANIE OBSZARU GMINY BŁONIE - DYNAMIKA ZMIAN. ISTOTNE ZAGADNIENIE DLA REVITALIZACJI MIASTA
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IM WIĘCEJ PROJEKT POZYSKUJE PARTNERÓW DO WSPÓŁPRACY, IM BARDZIEJ JEST KONSULTOWANY I ANGAŻOWANY SPOŁECZNIE, TYM SILNIEJSZA JEST
JEGO POZYCJA WZGLĘDEM KONIUNKTURY POLITYCZNEJ I SILNIEJSZE STAJĄ SIĘ EWENTUALNE KONSEKWENCJE ZAPRZESTANIA JEGO REALIZACJI
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4. Rewitalizacja - stabilność procesu
Ponad siedemdziesiąt procent potrzeb inwestycyjnych w Polsce dotyczy samorządów lokalnych. Szacuje się, że
potrzeby inwestycyjne państw które w 2004 roku przystąpiły do UE, a więc i Polski, w ciągu następnych 15 lat
wyniosą ponad 65 mld euro. Polska jest krajem o jednych z największych potrzeb inwestycyjnych.
Samorządy wspierają się w realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych dotacjami ze środków unijnych.
Jest ich jednak coraz mniej a nowe cele, na realizację których ukierunkowany będzie unijny budżet, to inwestycje
w rozwój zaawansowanych technologii i innowacyjność. Tymczasem likwidacja różnic infrastrukturalnych będzie
wymagała jeszcze wielu lat pracy i znaczących nakładów, podobnie jak prowadzenie kompleksowych procesów
rewitalizacyjnych obszarów miejskich.
Narosłe przez lata problemy nie są możliwe, by je rozwiązać ze skutkiem na jutro lub w uzależnieniu wyłącznie
od środków unijnych. Nikt też tego nie powinien oczekiwać. Dlatego ważne w całym procesie rewitalizacji jest
działanie miasta otwarte na budowanie partnerstwa i współtworzenie sprawnych podmiotów zarządzających
projektami. Tym bardziej, że praktyka działania często dowodzi, że nie tyle przepis prawny, jego brak czy budżet
są czynnikami blokującymi lub zagrażającymi pracom. Bywa, że jest to postawa społeczna, rozbieżne preferencje,
zaniechania, zwłoka lub kultura kształtowania polityki lokalnej.
Ważną rolę dla budowania takiej współpracy odgrywają kompleksowe programy realizowane przez miasto.
Wzmacniają one pozycję negocjacyjną miasta względem potencjalnych partnerów. Jednym z warunków jest
jednak to, by raz zainicjowane przez miasto działania dla rozwoju danego obszaru miejskiego, były przez nie
realizowane w sposób wiążący. Dla potencjalnych inwestorów – partnerów miasta stwarza to również możliwość
długoterminowego planowania swoich działań.
Faktem jest, że natura polityczna nie ułatwia prowadzenia takich procesów. Proces inwestycyjny to średnio od 5 do
10 lat i więcej, co oznacza w tym czasie zmiany ekip rządzących. Stwarza to oczywiście ryzyko, że to, co zainicjuje
jedna ekipa może zostać zakwestionowane przez drugą.
Kadencyjność władzy samorządowej w kontekście stabilności działań jest oczywiście zagadnieniem, ale nie musi
być przeszkodą. Istota tego zagadnienia tkwi nie tyle w ograniczonych czasowo możliwościach władzy, co w stopniu
zintensyfikowania i zaawansowania działań oraz zaangażowaniu pozostałych partnerów i uczestników projektów.
Im dalej dany projekt staje się zaawansowany, im więcej pozyskuje parterów do współpracy, im bardziej jest
konsultowany i angażowany społecznie, tym silniejsza jest jego pozycja względem koniunktury politycznej, jak i
silniejsze stają się ewentualne konsekwencje zaprzestania jego realizacji. Dodatkowo, w sytuacjach, w których
dochodzi do zmiany władz, liczy się sposób i umiejętność przekazania oraz przejęcia realizowanych w interesie
społeczności lokalnej projektów.
Reasumując, dla mieszkańców, działających lokalnie małych i średnich przedsiębiorców oraz kupców, dużych
inwestorów jak i instytucji finansujących, ważna jest konsekwencja i przewidywalność w działaniach miasta,
pozwalająca wytworzyć poczucie stabilności w realizowanej przez miasto polityce rozwojowej. Zwłaszcza dla tak
złożonych przestrzennie, społecznie i gospodarczo obszarów jak Błonie■
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5. Rewitalizacja Błonia – założenia wyjściowe
Opracowanie i przekazanie gminie Błonie planu rewitalizacji, wspartego rozmowami z mieszkańcami,
przedstawicielami samorządu, lokalnymi organizacjami i instytucjami stanowi podstawę do wykonania przez
miasto pierwszego kroku i zdecydowania o wyborze kierunku, w którym dalej chce podążać. W przypadku
Błonia, czas na podjęcie takiej decyzji, umiejętność budowania współpracy oraz sprawność organizacyjna
stanowią jedne z głównych czynników decydujących o powodzeniu rewitalizacji. Zwłaszcza, jeżeli jest ona
widziana jako proces, a nie realizacja jednorazowego projektu.
Program rewitalizacji poprzez wyodrębnienie czterech stref w mieście, identyfikuje przestrzenne, społeczne
i gospodarcze problemy oraz możliwości stopniowego rozwoju poszczególnych obszarów Błonia.Podkreśla
występujące między nimi zależności oraz tzw. spin-off ich dobrego zagospodarowania w przyszłości, tworząc
jednocześnie przestrzeń do inicjatyw prywatnych, publicznych lub realizowanych wspólnie.
Bardzo znaczącym w procesie identyfikacji zarówno problemów jak i potencjału wybranych obszarów rewitalizacji
Błonia była analiza urbanistyczna, uwzględniająca uwarunkowania społeczne, własnościowe oraz ekonomiczne.
Dla Błonia wiele z problemów wymaga rozwiązań na miarę, a te zależnie od charakteru muszą być realizowane
przy aktywnym lub motywującym udziale miasta.
Społeczny, przestrzenny i gospodarczy wymiar zaproponowanych w planie rewitalizacji działań koresponduje z
przejawami obaw i oczekiwań lokalnej społeczności, traktując poprawę jakości życia oraz wzmocnienie lokalnej
ekonomii jako wspólny mianownik dla każdego z planowanych działań.
Plan rewitalizacji wyznacza cele polityki miejskiej Błonia w perspektywie do 15-20 lat. Ograniczone możliwości
budżetowe, zmienność źródeł czy kryteriów finansowania zadań z zakresu rewitalizacji lub ich zamknięcie mogą
oczywiście wpływać na zmiany w harmonogramie i tempo prac. Nie powinny natomiast prowadzić do zaniechania
ich realizacji oraz hamować zmian w budowaniu sprawnej organizacji i współpracy wspierającej przebieg całego
procesu. Jest to jeden z warunków odchodzenia od instrumentalnego traktowania rewitalizacji, wyłącznie jako
formalnego elementu w ubieganiu się o środki finansowe.
Plan rewitalizacji dla Błonia powinien być postrzegany jako wyraźny znak, że miasto wyszło w kilku obszarach
aktywności z inicjatywą działań na rzecz lokalnej społeczności oraz przedsiębiorczości i jest otwarte na współpracę.
Z kolei realizacja programu w praktyce wzmacniać powinna pozycję miasta jako poważnego partnera, nawet w
obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej.
Władze Błonia kierując się koniecznością wypracowania programu wspierającego spójny rozwój miasta, który
poprzez zapisane w nim projekty będzie również oddziaływał na całą gminę, muszą poważnie rozważyć możliwości
działań dla miasta w obliczu zachodzących zmian oraz aktywnie się do nich włączyć■
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PRACOM NAD PRZYGOTOWANIEM PLANU REWITALIZACJI TOWARZYSZYŁY SPOTKANIA, ROZMOWY, PREZENTACJE...
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LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

II.

„ Nie mówcie ludziom jak to zrobić. Powiedzcie im co mają zrobić i
pozwólcie, by zaskoczyli was wynikami”
George Patton

1. Błonie – LUDZIE
Co dla jednych stanowi powód do dumy z racji stawania się częścią społeczności aglomeracji warszawskiej, dla
innych jest problemem zacierania się lokalnego klimatu, tożsamości, zaniku struktury miasta, charakteru jego
otoczenia, architektury czy relacji społecznych.
Błonie z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne jest miejscem nasilającej się presji urbanizacji oraz zacierania
się granic między cechami decydującymi o wizerunku miasta, wynikającymi z charakteru lokowanych w jego
otoczeniu inwestycji. Potrzeby społeczne intensywnie urbanizującej się przestrzeni miasta oraz gminy będą
wzrastały, w coraz większym stopniu konfrontując władze lokalne z roszczeniową postawą co do rozwoju
infrastruktury, zapewnienia dostępu do usług czy zadbania o jakość przestrzeni. Dlatego ważne jest, by mieszkańcy
utożsamiali się z podejmowanymi przez samorząd działaniami i mieli właściwy przekaz informacji o wszelkich
zamierzeniach inwestycyjnych miasta. Sytuacja taka wymaga zmiany sposobu postrzegania współpracy miasta z
mieszkańcami, a to z kolei wiąże się z rozwojem metod komunikowania się. By wykorzystać szanse miasta oraz
stawić czoło rosnącym zagrożeniom ważne jest, by zarówno urzędnicy jak i przedstawiciele różnych środowisk
lokalnych (może nawet zacięci konkurenci) zaczęli ze sobą współpracować. W obliczu doświadczeń i szeregu
przedłużających się konfliktów, niektórzy mogą uznać to za niewykonalne. Jednak nie ma odwrotu od nadania
nowej wartości kulturze pracy i komunikowania się, zwłaszcza jeśli Błonie aspiruje do bycia nowoczesnym,
przyjaznym dla mieszkańców i otwartym na dobre inwestycje miastem. W przypadku Błonia należy dostrzec
i poważnie wziąć pod uwagę proces niekiedy indywidualnych konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami czy
właścicielami nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza prac rewitalizacyjnych dla centrum miasta oraz terenów po
zakładach Mera i otoczenia PKP.
Przebieg spotkań w trakcie prac nad programem, poza dyskusją o dominujących problemach pokazał rosnącą
wśród mieszkańców świadomość znaczenia odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni, jako czynnika
decydującego o jakości ich życia, pracy, zamieszkania i wypoczynku. Wykorzystanie naturalnych uwarunkowań
Błonia zdaniem mieszkańców może być elementem podkreślającym jego rolę jako miasta w przyszłości.
Prawdziwe, żyjące centrum miasta, bezpieczne i dobrze zagospodarowane tereny zielone w centrum
i otoczeniu, przyjazne zarówno dla młodych matek z dziećmi, młodzieży i osób starszych, wysokiej jakości
infrastruktura społeczna (szkoły, zaplecze rekreacyjne i sportowe), profesjonalny serwis usług dla osób starszych
i niepełnosprawnych to tylko kilka z przykładów oczekiwań mieszkańców, których realizacja wypełnia kryteria
dobrze funkcjonującego organizmu miasta. Odnalezienie równowagi między byciem częścią aglomeracji a małym
miastem oferującym powyższe usługi jest jednym z wyznaczników rewitalizacji. Jest też zagadnieniem, które
władze samorządowe winny szczególnie ważyć decydując w sprawach związanych z polityką przestrzenną miasta
i gminy, inwestycjami, zabieganiem o inwestorów oraz budując wizerunek miasta na zewnątrz.
Program rewitalizacji może być wsparciem zarówno dla miasta jak i lokalnych podmiotów uczestniczących
w tym procesie. Jednym z warunków jest jednak utrzymanie spójności w realizacji programu rewitalizacji z
szeregiem innych programów rozwojowych posiadanych przez miasto, a przede wszystkim bycie konsekwentnym
w utrzymaniu przez miasto związku między planowaniem strategicznym, przestrzennym, inwestycyjnym
i finansowym■
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„Glinianki
mogą stać się
lokalną atrakcją”

przepustowość
miasta, odciążenie
okolicznych domów od
korków
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LEGENDA:
MOCNE STRONY MIASTA

SŁABE STRONY MIASTA

MIEJSCA WAŻNE I MOGĄCE WYRÓŻNIAĆ SIĘ W PRZYSZŁOŚCI

w
drodze do dworca
można połamać nogi na
ul. Kolejowej
jest
to miejsce z
którego musi korzystać
wiele ludzi, jest to najgorsza
okolica Błonia, a przecież
najważniejsza dla pozyskania
dobrej opinii przez
turystów

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

2. Sens komunikacji…
Ocena możliwości działań samorządu w obszarach rewitalizacji często sprowadza się do dyskusji na temat
panujących warunków prawnych, gospodarczych czy politycznych. Obok braku czasu, funduszy, wiedzy czy
odwagi, w wielu przypadkach przeszkodą jest mentalność, niechęć do zmian oraz brak zaufania. Pojęcia takie jak
partycypacja społeczna, konsultacje oraz komunikacja społeczna w odniesieniu do obszarów prac projektowych
charakteryzujących się dużym skomplikowaniem, złożoną strukturą własnościową czy lokalnymi konfliktami, budzą
szczególne zniechęcenie. Jednak tym, od czego w dużej mierze zależy sukces lub niepowodzenie przedsięwzięć
rewitalizacyjnych jest ukryta pod pojęciem komunikacji społecznej współpraca.
W procesach rewitalizacji spotykana jest sytuacja, gdzie mieszkańcy długo pozostają negatywnie nastawieni do
zmian, nawet jeżeli planowane działania podejmowane są w interesie rozwoju otoczenia, w którym mieszkają,
pracują czy wypoczywają. Dlatego sposób działania miasta, jaki przyjęty zostanie na samym początku współpracy,
może decydować o losach danej inicjatywy w przyszłości. Innymi słowy możemy zarazić społeczność chęcią
działania i rozwijania inicjatyw lub zburzyć ten kapitał zanim jakiekolwiek idee zostaną zrealizowane. Społeczny
wymiar prac związanych ze zmianą oblicza Błonia (budowanie kompletnego miasta) tworzy bazę dla projektów,
które będą to oblicze kształtować w przyszłości. Bardzo ważna będzie tutaj wiarygodność, więź i zaangażowanie
partnerów publicznych i prywatnych■
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WYBRANE REZULTATY BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH REWITALIZACJI W BŁONIU
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WSTĘPNA ANALIZA ANKIET POZWALA NA UZYSKANIE OPTYMALNEGO OBRAZU PROBLEMÓW, ASPIRACJI,
MARZEŃ I POMYSŁÓW MIESZKAŃCÓW
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KONSULTACJE I WSPÓŁPRACA:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 7 w Błoniu

Ośrodek Pomocy Społecznej

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Koło Miejsko-Gminne w Błoniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Komisariat Policji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zespół Dzielnicowych

Radni Rady Miejskiej Błonia

Ochotnicza Straż Pożarna

Sołtysi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Własne Mieszkanie”

Przedstawiciele placówek szkolnych i przedszkolnych w mieście i gminie Błonie

Zakład Usług Komunalnych

Przedsiębiorcy z centrum Błonia

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Mieszkańcy miasta Błonia

Spółka Wodna
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Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej

GRUPA ROBOCZA - WSPÓŁPRACA:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zenon Reszka Burmistrz Błonia

Centrum Kultury

Marek Książek Zastępca Burmistrza Błonia

LKS Olymp

Przemysław Kubicki Sekretarz Miasta

Polski Związek Wędkarski. Okręg Stołeczny Warszawski. Koło Miejsko-Gminne nr 9

Krzysztof Roszkowski Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych –
koordynator projektu
Helena Koźlicka Naczelnik Wydziału Inwestycyjno -Technicznego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Wspólny Cel”
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto i Gmina Błonie
Stowarzyszenie „Drogi Błonia”
Stowarzyszenie „Błonie dziś i jutro”
Stowarzyszenie „Błonie – Nasz bezpieczny dom”
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i
Niezaradnych Życiowo „Przyłącz się do Nas”
Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra
Wola”
Stowarzyszenie „O Uśmiech Dziecka” przy Szkole Podstawowej nr 2

Bożena Majewska p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego
Alfred Sobczak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i
Ochrony Środowiska
Rafał Nowak p.o. Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów
Edward Ropiak Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
Jadwiga Oliwa Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Anna Karaś-Dziudzik Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Polski Związek Niewidomych. Okręg Mazowiecki. Zarząd Koła Warszawa Zachód.

Andrzej Małecki Inspektor ds. Dróg i Mostów

Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Klaudia Beim Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Stowarzyszenie „Budowa Domu Seniora Pod Kangurem”

Justyna Nitek Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

3. Praca nad rewitalizacją
Projekty rewitalizacyjne zawsze angażują pracę przynajmniej kilku wydziałów urzędu i jednostek miejskich. Jeden
projekt łączy w sobie zadania mieszczące się w zakresie kompetencji kilku naczelników wydziału. Do tego należy
dodać bardzo ważny proces konsultacji zewnętrznych oraz budowania partnerstwa dla realizacji projektów.
Miasto jest tym podmiotem, który w tym procesie musi przyjąć pozycję lidera tworzącego podstawy współpracy oraz
określającego jej warunki. Buduje to zaufanie inwestorów prywatnych oraz instytucji finansujących w stałość polityki
rozwojowej miasta oraz podnosi atrakcyjność inwestycyjną obszarów, na których jest ona realizowana. Rewitalizacja
Błonia to stopniowy proces odnowy tych obszarów miasta, których przestrzeń, funkcje i substancja nie wpisują się w
przyszłe, realne potrzeby oraz proces rozwiązywania problemów urbanizującej się przestrzeni, które mogą utrudniać
prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja wyznaczonych obszarów powinna być traktowana jako
obszar wspólnego działania miasta, przedsiębiorców i inwestorów. Jednym z kryteriów planowania czasu realizacji
obok możliwości pozyskania wsparcia z funduszy pozabudżetowych jest wybór tych projektów, które stanowią
istotne ogniwo dla stymulowania współpracy lokalnej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, a których
podjęcie od początku zwiększa szansę na osiągnięcie korzyści dla miasta.
Tempo, w jakim następują przemiany społeczne i ekonomiczne spowodowało, że nie wszystkie struktury
organizacyjne zarówno samorządowe, regionalne jak i na poziomie rządowym są wystarczająco dopasowane,
aby w sposób adekwatny odpowiadać na ciągle zmieniające się wymagania społeczne. Miasto poświęca niekiedy
wiele czasu i energii na „szybkie, tymczasowe rozwiązania”. Często są to działania doraźne, punktowe, co może
doprowadzić do zaniku spójności w rozwoju przestrzennym miasta. W konsekwencji, trwały rozwój miasta
znajduje się pod naciskiem tymczasowości i doraźności. Mnogość planów i programów strategicznych również nie
ułatwia procesu rozwoju i w praktyce nie stanowi realnego wsparcia. Od samego tylko faktu posiadania szeregu
dokumentów planistycznych ważniejsze jest rozwijanie współpracy oraz określenie rzeczywistego związku pomiędzy
planowaniem strategicznym, przestrzennym i możliwościami budżetu w ramach regularnej pracy wydziałów.
Kluczowym elementem realizacji zadań będzie sprawna i efektywna administracja oraz odpowiednio przygotowani
urzędnicy. Rewitalizacja jest procesem, którego przebieg musi następować w sposób planowy. Charakter projektów,
ich uczestnicy, uwarunkowania prawne, lokalizacyjne, ekonomiczne, społeczne oraz przestrzenne są zróżnicowane,
podobnie jak zróżnicowany może być czas ich trwania i wynikłe w trakcie problemy. Oznacza to konieczność
pozyskania odpowiednich osób i stworzenia struktury współpracy, będącej podstawą stabilnej realizacji projektów.
Warto przy takiej okazji dokonać krytycznej analizy możliwości realizowania przez pracowników urzędu zadań
bieżących, związanych z codziennym funkcjonowaniem urzędu i zdolności realizowania zadań strategicznych.
Właściwa struktura współpracy musi ułatwić zrozumienie kto za co jest odpowiedzialny oraz jak mają współdziałać
poszczególne komórki organizacyjne. Ważne jest, by urzędnicy znali swoje indywidualne role i zadania w takim
procesie, rozumieli role innych oraz doceniali korzyści płynące ze współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Sposób zorganizowania pracy powinien zapewniać m.in.: pełen i szybki dostęp do informacji, sprawność w jej
przepływie, terminowość działań, możliwość negocjowania/konsultowania stanowisk w sprawach spornych,
profesjonalne przygotowanie do rozmów z partnerami społecznymi lub gospodarczymi, czy skrócenie czasu
podejmowania decyzji w kluczowych dla projektu kwestiach.
Kluczem dla sprawnie działającej struktury, niezależnie od formy jaką może przybrać, jest dobór osób. Rozsądne
jest, by angażować specjalistów z różnych dziedzin, których współpraca jest niezbędna również z uwagi na
interdyscyplinarny charakter projektów. Rekomendowane rozwiązanie prowadzi do utworzenia takiej właśnie
struktury współpracy. Zasadza się ona na funkcjonowaniu dwóch grup: sterującej i projektowej, których pracę
koordynuje i nadzoruje niezależny podmiot tzw. mediator miejski. Struktura ta dostarcza pewną autonomię
pracy członkom poszczególnych grup oraz obliguje do respektowania zasad współpracy, jakości i efektywności
działania. Znacząca jest tu rola mediatora miejskiego, ranga grupy sterującej i skład osobowy grupy projektowej.
Powinien on uwzględniać rodzaj, znaczenie i skalę projektu. Rozwiązanie to tworzy solidną podstawę współpracy
między najważniejszymi partnerami projektów, zarówno publicznymi jak i prywatnymi, właściwej komunikacji,
oceny zaawansowania prac i bieżącego nadzoru nad ich realizacją. Gwarantuje systematyczność pracy, stopniowe
tworzenie jednolitej bazy informacyjnej dla projektu oraz pozwala realistycznie planować postęp prac. W
tradycyjnym modelu funkcjonowania urzędu i rozproszeniu odpowiedzialności za projekt w ramach kilku wydziałów
jest to zazwyczaj utrudnione, blokując czasami lub znacznie spowalniając rozwój dobrych projektów oraz
pozyskanie wartościowych partnerów do współpracy. Sprawność działania ma też swoje przełożenie na budowanie
pozytywnego wizerunku miasta oraz wiarygodności względem partnerów projektu■
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WYODRĘBNIENIE STREF REWITALIZACJI: STOPNIOWE UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI MIASTA, WSKAZANIE WŁAŚCIWYCH FUNKCJI DO ROZWOJU W
PRZYSZŁOŚCI
PROBLEMY:
przestrzenne / spatial
gospodarcze / economy
społeczne / social

4
1
3
2

ANALIZA
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STREFOWANIE

KAŻDA ZE STREF SKUPIA PROJEKTY, KTÓRYCH REALIZACJA JEST WAŻNYM OGNIWEM DLA ROZWOJU CAŁEGO OBSZARU BŁONIA

STREFY TWORZĄ KRĘGOSŁUP MIASTA

ODDZIAŁYWANIE NA MIASTO

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

III.

„Niemożliwe oznacza tylko tyle, że jak dotąd nikt nie potrafił tego
dokonać”
Autor nieznany

1. Błonie - strefy objęte rewitalizacją i ich
znaczenie
Działania rewitalizacyjne koncentrują się w ramach czterech głównych, przestrzennie powiązanych stref,
obejmujących najważniejsze obszary problemowe Błonia z uwagi na uwarunkowania gospodarcze, społeczne i
przestrzenne. Podział na strefy zmierza do stopniowego uporządkowania przestrzeni miasta, poprzez wskazanie
właściwych funkcji, które powinny się w ramach nich rozwijać w przyszłości. Zaplanowanie i rozpoczęcie działań
rewitalizacyjnych może uchronić je przed dalszą degradacją, niekontrolowanym rozwojem lub całkowitym
zatraceniem wartościowych dla miasta funkcji.
Każdej z czterech stref na podstawie przeprowadzonych analiz przypisane zostały projekty realizacyjne. Strefy
te wyodrębnione zostały w strukturze zabudowanych przestrzeni miasta, przedstawiających zróżnicowane
uwarunkowania formalno – prawne, przestrzenne, własnościowe, a także potencjał społeczny i ekonomiczny.
Tworzą one bazę dla prowadzenia przez miasto spójnego i kontrolowanego procesu ich zagospodarowania,
racjonalnego planowania zadań inwestycyjnych oraz stopniowego wprowadzania funkcji wartościowych dla
miasta w długim okresie. Każda ze stref skupia projekty, których realizacja jest ważnym ogniwem dla tzw. „linked
development” (łączonego rozwoju) obszaru Błonia.
Przewidziane w ramach stref działania należy postrzegać jako ukierunkowane na:
•
•
•
•
•

podniesienie jakości życia w mieście,
racjonalne zagospodarowanie wolnych terenów w przestrzeni miasta,
wzmocnienie znaczenia centrum miasta,
ukształtowanie profilu Błonia jako miasta kompaktowego, oferującego usługi dopasowane do
		
zróżnicowanych potrzeb, różnych grup wiekowych mieszkańców,
tworzenie bezpiecznego i przyjaznego otoczenia, wspierającego budowanie dobrych relacji społecznych.

Rozwój każdej ze stref wymaga indywidualnego podejścia, a realizacja przypisanych im projektów odbywać
się może w kilku fazach. Wolne przestrzenie w mieście, niezależnie od struktury własności, mają niewymierne
znaczenie. Raz popełniony błąd w zakresie lokalizacji niewłaściwych funkcji spowodować może, że miasto na
zawsze pozbawi siebie i jego mieszkańców szansy na realizację ważnych społecznie, stymulujących lokalną
ekonomię i komponujących się przestrzennie projektów. Nawet najbardziej skomplikowane procedury czy procesy
rynkowe nie mogą zwalniać władz miasta z bycia reżyserem zmian na swoim terenie, zwłaszcza w zakresie,
który decydować może o wyglądzie i funkcjonowaniu miasta. Tym bardziej, że to co wyróżnia rewitalizację w
Błoniu, to znaczący udział zadań, dla których organizacja pracy ze strony miasta, nawiązywanie współpracy
z najważniejszymi dla poszczególnych obszarów partnerami (spółdzielnią mieszkaniową, właścicielami
nieruchomości, przedsiębiorcami, wspólnotami mieszkaniowymi) oraz zdolność współtworzenia przez miasto
nowych podmiotów, odpowiedzianych za realizację i zarządzanie projektami, będą warunkiem jej powodzenia.
Skala potrzeb inwestycyjnych samorządów, ograniczone możliwości budżetowe czy kredytowania inwestycji, będą
w coraz większym stopniu czynnikami determinującymi rozwój takiej współpracy.
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STARE GLINIANKI

1A

1B

3
2C

RYNEK I UL. WARSZAWSKA
ZABUDOWA OSIEDLOWA W OKOLICY
ULIC: 11 LISTOPADA, JANA PAWŁA II,
WYSZYŃSKIEGO, TRAUGUTTA ORAZ W
KIERUNKU UL. SOCHACZEWSKIEJ

1C
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UL. SOCHACZEWSKA I
POWSTAŃCÓW: BRAMA WJAZDOWA
DO MIASTA OD STRONY PÓŁNOCNEJ

PARK MIEJSKI
OTOCZENIE STACJI KOLEJOWEJ I
TERENY PKP
UL. GRODZISKA – BRAMA WJAZDOWA
DO MIASTA OD STRONY POŁUDNIOWEJ

2B
2A

TERENY PO ZAKŁADACH
MECHANICZNO-PRECYZYJNYCH
"MERA BŁONIE"

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
Jest to więc z jednej strony wymóg czasów i realiów funkcjonowania samorządu lokalnego, z drugiej natomiast,
w przypadku Błonia, jest to dodatkowo konsekwencja polityki miasta w zakresie gospodarowania przestrzenią
i nieruchomościami stanowiącymi własność miasta, prowadzonej w ostatnich kilkunastu latach. Niektóre ze
strategicznych w perspektywie rozwoju miasta lokalizacji uległo zbyciu. Mimo to nadal pozostają ważnym
elementem dla rozwoju lokalnej ekonomii oraz wizerunku miasta.
Podział na strefy oddaje charakter proponowanej rewitalizacji, nie ograniczającej się wyłącznie do czynności
poprawiających estetykę poszczególnych miejsc lub realizacji pojedynczych projektów. Wyodrębnienie w
strukturze Błonia stref definiujących jego poszczególne obszary, kreujących czytelny układ przestrzennostrukturalny wraz z odpowiednio włączonymi funkcjami, jest pierwszym krokiem wiodącym do dalszych prac
projektowych dla miasta. Konfrontacja pożądanej przyszłości z aktualnym wizerunkiem miasta daje dodatkowy
argument przemawiający za wykorzystaniem tych stref w celu zapewnienia przejrzystości struktury przestrzennej
miasta, odpowiedniej organizacji pracy i odpowiedzialności za realizowane na ich obszarze zadania oraz dobrego
przygotowania władz do rozmów z rożnymi użytkownikami tych przestrzeni. Podział na strefy wzmacnia
kompletne widzenie miasta, właściwy wybór priorytetów, zarządzanie przestrzenią miejską oraz rozwój najbardziej
adekwatnych dla specyfiki danej strefy projektów.
Strefy wyznaczone dla miasta Błonia obejmują jego najważniejsze nośniki strukturalne.
Obszar starych glinianek, ul. Warszawska, Rynek i jego otoczenie, Park Miejski, tereny po zakładach Mera oraz
otoczenie dworca kolejowego stanowią istotne elementy tworzące kręgosłup Błonia, łączącego różne oblicza
przestrzeni miejskiej. W ramach stref pod uwagę wzięte zostały najważniejsze aspekty rozwoju miejskiego:
kultura, opieka zdrowotna, edukacja, układ komunikacyjny, przedsiębiorczość, zabudowa mieszkaniowa, rekreacja
i wypoczynek■

2. Podział na strefy
1. Strefa pierwsza: Centrum Miasta
W strefie pierwszej, z uwagi na złożoność problemów tego obszaru wyodrębniono trzy podstrefy:
1A) ul. Sochaczewska i Powstańców - brama wjazdowa do miasta od strony północnej*
1B) rynek i ul. Warszawska
1C) zabudowa osiedlowa w granicach ulic: 11 Listopada, Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Traugutta oraz w 		
kierunku ul. Sochaczewskiej
2. Strefa druga: tereny po Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera Błonie" oraz otoczenie stacji kolejowej
Podobnie jak w przypadku strefy drugiej, również dla tego obszaru z uwagi na jego złożoność pod względem
własnościowym, funkcjonalnym, gospodarczym, przestrzennym i społecznym, wyodrębniono trzy podstrefy:
2A) Tereny po zakładach Mera
2B) Ul. Grodziska – brama wjazdowa do miasta od strony południowej
2C) Otoczenie stacji kolejowej i tereny PKP
3. Strefa trzecia: Park Miejski
4. Strefa czwarta: Stare Glinianki
* Drogi wjazdowe identyfikują charakter miastaoraz budują jego wizerunek. Projekty wzmacniania i podnoszenia estetyki bram wjazdowych do miasta tj. ulic Sochaczewskiej,
Powstańców, Grodziskiej również Targowej mogą być realizowane jako:
•
niezależne, pojedyncze projekty związane z konkretną ulicą i jej otoczeniem,
•
zintegrowany w skali miasta projekt, obejmujący wszystkie trzy ulice,
•
projekt realizowany w ramach zadań przypisanych poszczególnym strefom w mieście.
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Legenda funkcje

NOW
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GO

usługi handlu wielkopowierzchniowego / large retail stores
usługi gastronomii
mieszkalnictwo / residential
usługi zdrowia / healthcare

Legenda funkcje

obiekt użyteczności publicznej / social service and administration

usługi w parterze / services on the

kościół / church

usługi handlu / services

zabudowa techniczna / technical
buildings

usługi handlu wielkopowierzchniowego / large retail stores

szkoła / school
obiekt użyteczności publicznej / so
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/ sport
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LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

2.1 Strefa pierwsza: Błonie - Centrum Miasta
1

Działania rewitalizacyjne w ramach strefy Centrum Miasta (wraz z wyodrębnionymi trzema podstrefami, tj.
(1A) Ul. Sochaczewska, (1B) Rynek i ul. Warszawska, (1C) zabudowa osiedlowa w granicach ulic: 11 Listopada,
Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Traugutta, oraz w kierunku ul. Sochaczewskiej ukierunkowane są na ekonomiczne
wzmocnienie centrum miasta, rozwój nowych, przyszłościowych funkcji społecznych, podniesienie jakości
zagospodarowania przestrzeni publicznych, wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie nowej
kultury mobilności w mieście, poprzez stworzenie warunków sprzyjających odpowiedniemu wykorzystaniu
środków transportu indywidualnego i przemieszczaniu się w centrum miasta.
Ogólny profil strefy Błonie - Centrum Miasta. Analiza i kierunki działań dla podstref:
(1A) ul. Sochaczewska i ul. Powstańców - brama wjazdowa do miasta od strony północnej
(1B) Rynek i ul. Warszawska
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Przestrzenno - funkcjonalna struktura centrum Błonia wymaga pilnego wzmocnienia. Obszar ten charakteryzuje
się istniejącymi jeszcze możliwościami przestrzennymi dla rozwoju nowych centrotwórczych funkcji oraz
stworzenia ważnych ciągów komunikacyjnych, scalających strukturę miasta. Pomimo, że centrum miasta,
zwłaszcza Rynek i ul. Warszawska oferuje szereg usług handlu detalicznego, odczuwalne jest zagrożenie
i słabość ekonomiczna względem położonych na jego obrzeżach centrów handlowych, dysponujących dodatkowo
miejscami parkingowymi. Skromna oferta sklepów, ich wygląd w połączeniu z niską estetyką poszczególnych
budynków w centrum, nie stanowią jakości, która może przyciągać, a w dłuższym okresie utrzymać klientów.
Ponadto brak dobrej jakości przestrzeni publicznych oraz logicznego, atrakcyjnego ciągu komunikacyjnego,
łączącego ważne w strukturze centrum Błonia tereny, osłabia jego społeczne i ekonomiczne znaczenie.
Negatywne oddziaływanie na komercyjne funkcjonowanie centrum Błonia ma również intensywna urbanizacja
terenów wokół miasta. Problem ruchu drogowego i brak możliwości racjonalnego w czasie przemieszczania się
po mieście powoduje, że konsumenci (z reguły zamożniejsi mieszkańcy spoza miasta) wybierają łatwiej dostępne
centra handlowe/sieci dyskontowe położone poza miastem. Niewydolny system ruchu samochodowego w Błoniu
zakłóca charakter centrum miasta i nie zachęca do przebywania w jego otoczeniu. Płyta rynku jest atrakcyjna,
jednak otoczona parkującymi samochodami i pozbawiona dodatkowych funkcji, zachęcających do pozostania
w tym miejscu na dłużej, nie czyni go w pełni przyjaznym mieszkańcom. Barierą przestrzenną w mieście są tory
kolejowe, co również powoduje bardzo odczuwalne w centrum zakłócenia w płynności komunikacyjnej.
?

?

?

WA RS Z

AWSKA

?

KIERUNEK DZIAŁAŃ
PLANISTYCZNYCH W CELU
REWITALIZACJI UL. WARSZAWSKIEJ

Uwagę zwraca tzw. otoczenie centrów handlowych (Intermarche, Centrobud, Auto komis, Orlen, McDonald’s,
Biedronka, Galeria Błonie, Tesco) zlokalizowanych na wjeździe do miasta. Planistyczne ułożenie obiektów
handlowych oraz organizacja przestrzeni publicznej wokół sprawiają wrażenie niedokończonych, oderwanych od
kontekstu przestrzennego otoczenia.
Przemieszanie funkcji w powiązaniu z niską jakością zagospodarowania, natłoczeniem reklam oraz zaniedbanymi
budynkami tworzą chaotyczny, nieestetyczny obraz wjazdu do miasta. Wygląd Błonia od strony ul. Sochaczewskiej
oraz Powstańców w żaden sposób nie identyfikuje charakteru miasta i nie tworzy jego pozytywnego wizerunku.
W perspektywie działań rewitalizacyjnych dla centrum Błonia ważne jest wyodrębnienie najważniejszych
elementów w strukturze przestrzennej miasta, które w ramach stopniowo realizowanych projektów związanych z
ich tworzeniem, staną się gospodarczym, społecznym i jakościowym filarem jego rozowoju. Jest to również jedno
z zasadniczych działań w ramach projektów rewitalizacyjnych dla centrum miasta. Brak tych elementów jak i
działań w kierunku ich stworzenia, spowodować może w przyszłości zanik bodźca zachęcającego do postrzegania
centrum Błonia jako integralnej części miasta, skupiającej najważniejsze funkcje ekonomiczne i społeczne. Ma to
dodatkowo istotne znaczenie dla ożywienia ul. Warszawskiej. Nie należy bowiem oczekiwać trwałych rezultatów
działań rewitalizacyjnych podejmowanych dla tej ulicy w sytuacji, gdy skupią się one wyłącznie na poprawie jej
estetyki.
Wzmocnienie ekonomicznego i społecznego znaczenia ulicy Warszawskiej w mieście możliwe jest tylko poprzez
odpowiednie działania planistyczne.
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INTERMARCHE

UL. WARSZAWSKA

Prace na rzecz ul. Warszawskiej powinny być osadzone w szerszym kontekście przestrzennym, w układzie
otaczających terenów (tj. ul. Engelmana, ul. T. Kościuszki oraz północno-wschniaod płyta Rynku w otoczeniu
ul. Sienkiewicza i ul. Nowakowskiego) i powiązań komunikacyjnych, które w przyszłości mogą nadać jej nowe
znaczenie. Tylko wtedy dajemy szansę prawidłowo ukierunkowanemu procesowi rewitalizacji oraz nowym
funkcjom wzmacniającym i usługom centrotwórczym. Projekty estetyzujące dla ul. Warszawskiej mogą być
realizowane równolegle i uzupełniać główne działania strukturalne, prowadzone w ramach rewitalizacji.
Zastosowanie na samym początku całego procesu prostych rozwiązań i pomysłów podnoszących estetykę
przestrzeni publicznych miasta jest ważne dla społecznego odczuwania zmian na lepsze.
Warto mieć na uwadze, że władze lokalne decydując się na kierunki zagospodarowania miasta i gminy,
uwalniające dodatkowe obszary pod zabudowę mieszkaniową, a więc i generujące zwiększenie nakładów na
infrastrukturę i rozbudowę innych funkcji, osłabiają w pewien sposób konkurencyjną pozycję centrum miasta.
Konkurowanie centrum miasta w zakresie nowych inwestycji czy prac remontowych z terenami położonymi na
obrzeżach miasta jest bardzo trudne. Jak już wspomniano, potrzeby urbanizującej się przestrzeni miasta oraz
gminy będą wzrastały, konfrontując władze lokalne i generując dodatkowe obciążenia dla przyszłych budżetów.
Wzmocnienie konkurencyjności ul. Warszawskiej uzależnione jest zatem w takim samym stopniu od dostępności
komunikacyjnej (w tym lokalizacji miejsc parkingowych), jak od sposobu zagospodarowania i jakości sąsiadujących
z nią, powołanych wyżej terenów i ulic. Plan rewitalizacji wskazuje możliwości działań przestrzennych dla centrum
w kierunku rozwinięcia szeregu nowych funkcji wzmacniających otoczenie Rynku i oddziaływujących na zmiany ul.
Warszawskiej.
Wsparciem działań rewitalizacyjnych dla centrum, jak i jednym z warunków ich realizacji będzie zdolność
podmiotów prywatnych, zwłaszcza kupców i przedsiębiorców aktywnych w centrum miasta, do wzajemnej
współpracy w ramach wspólnie stworzonej organizacji. Działając w obrębie pewnej struktury, jako podmiot
posiadający osobowość prawną, przedsiębiorcy mogą być nie tylko partnerem do działań, ale i poważnym
beneficjentem środków finansowych, które będą mogli pozyskać wspólnie z miastem lub samodzielnie,
korzystając z dostępnych mechanizmów finansowych. Rewitalizacja nie jest bowiem procesem rozpatrującym
pojedyncze problemy, nie oznacza również równomiernego dla każdego podziału przyszłościowych korzyści. Jest
działaniem na rzecz miasta i jego całej społeczności, a taka formuła współpracy przedsiębiorców tworzy dla nich
samych silniejszą pozycję oraz możliwości poważnej współpracy z miastem i innymi podmiotami publicznymi.
Ma to również znaczenie w perspektywie dalszego rozowoju gospodarczego miasta, gdzie zmiany w wyglądzie
budynków, sklepów, przestrzeni publicznych, rozwój atrakcyjnych form handlu oraz dobór usług i przyszłościowych
funkcji społecznych, będą decydowały o jego konkurencyjności względem innych lokalizacji.
Dla właścicieli prywatnych, lokalnych przedsiębiorców jak i inwestorów zewnętrznych, działających na obszarze
Błonia, fakt pojawienia się nowych inwestycji miejskich w ramach rewitalizacji (szkoły, infrastruktura sportowa,
miejsca rekreacji i wypoczynku, przedszkola) powinien być elementem motywującym. Wzmacnia on bowiem
znaczenie ich lokalizacji, a w dalszej perspektywie daje szansę na wzmocnienie pozycji ekonomicznej. Warto
podkreślić, że bycie jednocześnie lokalnym inwestorem, mieszkańcem miasta oraz użytkownikiem jego przestrzeni
publicznej, może wspierać prace rewitalizacyjne i właściwe rozumienie rewitalizacji widzianej jako proces, a nie
realizacja jednego, wybiórczego projektu■
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LOKALIZACJA, WIELKOŚĆ I ESTETYKA REKLAM

NOWA ZABUDOWA ODBIEGAJĄCA OD HISTORYCZNEJ SKALI
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PRZYPADKOWOŚĆ INDYWIDULANYCH DZIAŁAŃ REMONTOWYCH

DUŻY UDZIAŁ BUDYNKÓW ZANIEDBANYCH I ZDEWASTOWANYCH

PRZECIĄŻENIE KOMUNIKACYJNE W CENTRUM

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
NIEZDEFINIOWANY PRZESTRZENNIE WJAZD DO MIASTA OD STRONY PÓŁNOCNEJ: 1. UL. SOCHACZEWSKA, 2. UL. POWSTAŃCÓW

1

2

TERENY W OTOCZENIU UL. WARSZAWSKIEJ: 1. UL. ENGELMANA, 2. UL. T. KOŚCIUSZKI, 3. PN-WSCH PŁYTA RYNKU

1
NIEKONKURENCYJNA OFERTA SKLEPÓW NA UL. WARSZAWSKIEJ

2

3
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UDZIAŁ OSÓB STARSZYCH POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA W STRUKTURZE MIESZKAŃCÓW BŁONIA WZRÓSŁ WZGLĘDEM 2000 ROKU O 11,5%

SYTUACJA W POLSCE

STREFA ZAMIESZKANIA Z FUNKCJAMI OPIEKUŃCZYMI DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH TWORZONA NA BAZIE ISTNIEJĄCĄCYCH
ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNEGO POŁĄCZENIA PRZESTRZENI MIĘDZY
BLOKAMI - PRZYKŁAD ADAPTACJI BUDYNKU DO NOWYCH FUNKCJI

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
Ogólny profil strefy Centrum Miasta. Analiza i kierunki działań dla podstrefy:
(1C) Zabudowa osiedlowa w granicach ulic: Traugutta, 11 Listopada, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, oraz w
kierunku ul. Sochaczewskiej.
Ponad 27% populacji mieszkańców Polski, to pokolenie starszych Polaków lub tych, którzy staną się nimi wkrótce.
Szacuje się, że przeciętna długość życia w 2030r. roku sięgnie granicy 83/75 lat i będzie nadal powoli wzrastać. W
Błoniu już dzisiaj na 1000 dzieci przypada 983 seniorów. Udział osób starszych powyżej 65 roku życia w strukturze
mieszkańców Błonia wzrósł względem 2000 roku o 11,5%. Słabością w skali całego kraju jest brak długofalowej
polityki wobec osób starszych, jak i infrastruktury odpowiadającej ich zróżnicowanym potrzebom.
Nie zawsze bowiem osoba starsza oznacza osobę zależną od innych lub nieaktywną społecznie. Ekonomiczny,
społeczny a nawet polityczny wymiar kształtowania się tej populacji musi znaleźć odbicie w działaniach lokalnych.
Rola i inicjatywa instytucji publicznych w perspektywie powyższych zmian musi wykraczać daleko poza wyłącznie
działania opiekuńcze.
Błonie ma szansę na wprowadzenie ważnych w perspektywie jego społeczno-gospodarczego rozwoju usług
lokalnych, uwzględniających zachodzące procesy demograficzne, z którymi prędzej czy później samorząd Błonia
będzie musiał się zmierzyć. Postępujący rozwój gospodarczy, wzrost mobilności oraz poprawa dostępności
komunikacyjnej będą wywierały coraz większy wpływ na proces przemieszczania się ludności. W korelacji z tym
pozostawać będzie rozwój konkurujących ze sobą ośrodków miejskich, lokalizacja nowych inwestycji i osiedli
mieszkaniowych, a także rozwój zaplecza handlowo – usługowego. Konsument coraz uważniej będzie rozważać
wybór miejsca zamieszkania oraz oferty usług najbardziej odpowiadającego potrzebom jego i rodziny. Jest
jednak druga strona takiej sytuacji. Nie każdy bowiem będzie mógł skorzystać w tym samym tempie i zakresie
z możliwości jakie przynosi rozwój. Dotyczy to tej części mieszkańców, która z uwagi na wiek, stan zdrowia lub
inne okoliczności pozostanie poza tym postępującym procesem zmian. Tak zróżnicowane społeczeństwo rozwijać
się będzie w najbliższych latach. Powiększająca się grupa osób starszych oznacza większe zapotrzebowanie na
usługi zdrowotne, opiekuńcze, rehabilitacyjne. Ma to również swoje pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalnej
ekonomii i zróżnicowanie oferty miasta. Mając na uwadze trwały rozwój przestrzenny i gospodarczy Błonia, ważne
jest, by zapewnić tej grupie osób podstawowe zaplecze usługowe, mieszkaniowe, kulturalne i rekreacyjne. Jego
celem będzie zapobieganie społecznej izolacji i wspieranie pozostawania tak długo, jak to możliwe niezależnym
oraz aktywnym członkiem społeczności lokalnej.
Mając to na uwadze, w ramach rewitalizacji centrum Błonia zakłada się stworzenie strefy zamieszkania z funkcjami
opiekuńczymi dla osób starszych i niepełnosprawnych, łączącej w ramach jednej, spójnie zagospodarowanej
przestrzeni miasta:
•
różne formy opieki i usług towarzyszących, zależne od wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i 		
możliwości finansowych,
•
ofertę aktywności angażujących mieszkańców w życie społeczne,
•
rozwój dodatkowej infrastruktury społecznej (np. przedszkola, ośrodek zdrowia, centrum edukacji
medycznej, świetlice) ukierunkowanej na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Dla miasta rozwój takiej
infrastruktury to również szansa m.in. na pozyskanie i wykształcenie profesjonalnej kadry świadczącej usługi,
możliwość przekwalifikowania zawodowego zwłaszcza dla kobiet, nabywania nowych umiejętności oraz tworzenia
się nowych podmiotów gospodarczych, świadczących wyspecjalizowane usługi.
Jako miejsce realizacji tego projektu w strukturze przestrzennej Błonia wytypowano obszar zabudowy osiedlowej,
należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Własne Mieszkanie”, leżący w granicach ulic
Jana Pawła II, Wyszyńskiego, 11 Listopada i Traugutta, z perspektywą poszerzenia tego obszaru w kierunku ul.
Sochaczewskiej o tożsame funkcje, ukierunkowane na potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
Filarami tego projektu są:
•
powołany wyżej obszar zabudowy osiedlowej. Lokalizacja w centrum miasta sprawia, że stanowi on ważny
element jego rewitalizacji,
•
wiarygodni oraz doświadczeni partnerzy publiczni, którymi od samego początku prac koncepcyjnych 		
powinni być miasto (właściciel terenu) oraz istniejąca od 1958 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa „Własne Mieszkanie” (dysponująca zasobami mieszkaniowymi).
Realizacja projektu ma również bardzo ważny wymiar przestrzenny. Pozwala na prowadzenie przewidywalnej
polityki rozwoju dla tego obszaru miasta, zachowania ładu przestrzennego oraz spójności społecznej.
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WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE W STRUKTURZE CENTRUM MIASTA
przestrzeń, architektura, estetyka centrum:
•
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brak odniesienia w polityce planistycznej do struktury miasta, kształtowania wysokiej jakości przestrzeni,
niedostosowanie do kontekstu urbanistycznego (w tym min. nawiązania do elementów charakterystycznych
architektury lokalnej, zachowania skali, harmonii nowej zabudowy z istniejącą, braki w zwartości zabudowy,
wyłamanie linii zabudowy, odmienne wysokości pięter),
•
niezdefiniowany przestrzennie wjazd do miasta od strony północnej (ul. Sochaczewska i ul. Powstańców);
niewydolność
układu drogowego względem nasilenia ruchu towarowego i osobowego,
•
braki w polityce centralizacyjnej, aktywność inwestycyjna koncentrująca się na obrzeżach miasta, niska
atrakcyjność centralnych miejsc miasta,
•
niedostatecznie zdefiniowane przestrzenie w centrum miasta, luki w zabudowie
•
brak atrakcyjnego, zachęcającego do przebywania w centrum i wygodnego dla mieszkańców ciągu
spacerowego, łączącego miejsca handlowe, komunikującego najważniejsze miejsca w centrum miasta,
•
niski poziom infrastruktury drogowej,
•
brak rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych,
•
przeciążenie komunikacyjne centrum; wysokie ryzyko zdarzeń śmiertelnych wskutek wypadków, potrąceń,
•
zanieczyszczenie powietrza, hałas (szacuje się, że ruch w miastach odpowiada za 40% emisji CO2 i 70%
emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy),
•
brak miejsc parkingowych; trudności w przemieszczaniu się - dodatkowa uciążliwość dla kierowców, osób
mieszkających w centrum, prowadzących działalność gospodarczą, pracujących czy robiących zakupy,
•
niska jakość nowej architektury oraz duży udział budynków zaniedbanych i zdewastowanych,
•
indywidualizacja działań remontowych; działania renowacyjne pozbawione kompleksowości (przypadkowa
kolorystyka, stolarka okienna, fragmentaryczne malowanie fasad, niewłaściwe przebudowy, niska jakość
materiałów wykończeniowych),
•
niska jakość oraz brak kształtowania elementów zielonych w mieście,
•
lokalizacja, wielkość i estetyka reklam zaśmiecających przestrzeń i zaniżających walory estetyczne miasta
(agresywna kolorystyka, nadmierne rozmiary, ignorowanie architektury fasad, funkcje zastępcze
(przykrywające) względem potrzeby prawidłowej renowacji budynku),
•
złożony stan prawny nieruchomości.
lokalna ekonomia:
•
•
•
•
•
•

nierówna konkurencja między sieciami handlowymi zlokalizowanymi na obrzeżach miasta a sklepami
zlokalizowanym w centrum. Do czynników warunkujących przewagę sieci handlowych należą m.in. :
powstanie na stosunkowo tanim terenie,
łatwiejsza dostępność dla osób mieszkających obrzeżach miasta lub spoza miasta,
dysponowanie wystarczającą powierzchnią terenu pod rozbudowę i tym samym możliwością poszerzania
asortymentu towarów,
stosunkowo niski koszt inwestycji biorąc pod uwagę charakter zabudowy i wykorzystywane materiały (dla
właścicieli sklepów w centrum utrzymanie i inwestycje z uwagi na typową architekturę miejską są o wiele
wyższe),
miejsca parkingowe odpowiadające potrzebom klientów (przedsiębiorcy w centrum uzależnieni są od tego,
na co pozwala przestrzeń i zabudowa).

Są to elementy osłabiające pozycję drobnych przedsiębiorców, sklepikarzy w centrum jako konkurentów sieci
handlowych. Często skutkiem jest likwidacja działalności gospodarczej, zamknięcie sklepu lub bardzo uboga
oferta oraz niska jakość estetyczna (wygląd) sklepu.
sprawy społeczne:
•
•
•

zmiany demograficzne - rosnący udział starszych mieszkańców Błonia, powyżej 65 roku życia (wzrost
względem 2000 roku o 11,5%),
niekorzystna relacja międzypokoleniowa (na 1000 dzieci przypada 983 seniorów),
małe zróżnicowanie i oferta usług z zakresu ochrony zdrowia, zważywszy na rozwój miasta i gminy oraz
rosnące potrzeby poszczególnych grup wiekowych, zwłaszcza osób starszych.

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
Projekt poprzez włączenie w proces jego realizacji osób indywidualnych lub rodzin, trwale zainteresowanych
taką formą zamieszkania, jest jednym z elementów zabezpieczenia tego obszaru przed przyszłą degradacją i
wytworzeniem obszaru blokowiska anonimowego w strukturze miasta. Ma to istotne znaczenie dla Błonia również
z racji zmian w strukturze społecznej mieszkańców, ze względu na bliskość Warszawy. Struktura ta, wytworzona
przez mieszkańców pokoleniowo lub od lat związanych z Błoniem, poszerza się o mieszkańców napływowych,
osiedlających się zarówno w nowych, urbanizujących się obszarach miasta i gminy, jak i istniejących zasobach
osiedli mieszkaniowych.
W dłuższym okresie, mając na uwadze m.in. obrót mieszkaniami na rynku wtórnym (wśród których znajdują się
również mieszkania wykupywane z zasobów komunalnych), istnieje ryzyko koncentracji w ważnych obszarach
miasta specyficznych grup mieszkańców tj. osób zaangażowanych zawodowo w Warszawie lub okolicy, związanych
z Błoniem wyłącznie z racji czasowo wynajętego lub tanio zakupionego mieszkania, niezainteresowanych
budowaniem relacji społecznych, utrzymaniem i rozwojem najbliższego otoczenia, jednocześnie prezentujących
silną postawę roszczeniową względem miasta w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.
Projekt jest trudny, wrażliwy społecznie ale możliwy, wręcz konieczny do realizacji w długim okresie. Obejmuje
on zespół kompleksowych działań programowych, przestrzennych, społecznych, technicznych, inwestycyjnych
i ekonomicznych, korespondujących z przyszłymi potrzebami miasta. Realizacja projektu możliwa jest wyłącznie
wielofazowo. Stwarza ona bazę do współpracy dla szeregu podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych
działających w obszarze spraw społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych, a w dłuższej perspektywie również
podmiotów prywatnych. Projekt powinien być postrzegany jako inicjatywa miasta podejmowania działań
gwarantujących bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne mieszkańców, zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych.
Realizacja projektu ukierunkowanego na rozwój tego typu usług w Błoniu daje również możliwość uruchomienia i
łączenia różnych środków i programów pomocowych oraz form angażowania kapitału prywatnego.
Realizacja projektu może być ważnym kierunkiem w działaniach spółdzielni mieszkaniowej, również w
perspektywie zmian w funkcjonowaniu spółdzielczości. Adaptacja mieszkań w kierunku wprowadzenia funkcji
ochronnych jest działaniem odpowiadającym potrzebom społecznym i rynku. Jednym z elementów tego projektu,
leżącym zarówno w interesie miasta jak i samej spółdzielni, jest utrzymanie dobrego stanu technicznego
zabudowy i jakości otoczenia poprzez wprowadzenie funkcji o wysokich standardach. To również wartość
dla miasta wykreowania takiej społecznie wartościowej przestrzeni blisko centrum i uzupełniającej pakiet
jego oferty usługowej. Wybór lokalizacji i rozwój projektu w przyszłości będzie miał dodatkowe, pozytywne
oddziaływanie na ożywienie gospodarcze centrum miasta, zwłaszcza bezpośrednio sąsiadującej z tym obszarem
ulicy Warszawskiej. Plan rewitalizacji jest pierwszym krokiem do wypracowana możliwych scenariuszy rozwoju
projektu w perspektywie lat. To również baza dla zbudowania wokół jego realizacji współpracy między partnerami
publicznymi. Niezwykle istotne będą działania wspierające relacje społeczne, zwłaszcza z mieszkańcami obszaru
objętego projektem, a także prawidłowy przekaz informacji o jego istocie.
Projekt powinien stać się podstawą do głębokiej analizy kierunków polityki społecznej miasta. Ważne jest, by
jego realizację widzieć nie w perspektywie trudności jakie zrodzą się w początkowym etapie, ale przez pryzmat
pozytywnych zmian, jakich należy oczekiwać w dłuższym okresie. Oczywiście rozwiązania takie wymagają
odpowiedniego przygotowania, polityki informacyjnej, przy czym za normalne należy uznać również ewentualne
konflikty natury społecznej jakie mogą się pojawić na etapie przygotowań. Ważna będzie tutaj dobra współpraca i
komunikacja lokalnych środowisk samorządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów oferujących
usługi medyczno – opiekuńcze oraz poważnych instytucji finansowych■
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KONCEPCJA URBANISTYCZNA ILUSTRUJĄCA KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA STREFY CENTRUM MIASTA

POPRAWA WIZERUNKU
BRAMY WJAZDOWEJ
DO MIASTA

WZMOCNIONE POŁĄCZENIE
PIESZO-ROWEROWE
Z TERENEM STARYCH GLINIANEK

IMPULS EKONOMICZNY
DLA HANDLU I USŁUG.
NOWE MIEJSCA
PARKINGOWE
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WZMOCNIONE POŁĄCZENIA
MIĘDZY PARKINGAMI A
CENTRUM USŁUGOWYM
MIASTA

WZMOCNIONE
POŁĄCZENIE Z
PARKIEM

IMPULS EKONOMICZNY
DLA HANDLU I USŁUG.
NOWE MIEJSCA
PARKINGOWE

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
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stosunkowo niski koszt inwestycji biorąc pod uwagę charakter zabudowy i wykorzystywane materiały (dla
REFERENCJE - STREFA CENTRUM MIASTAo
właścicieli sklepów w centrum utrzymanie i inwestycje z uwagi na typową architekturę miejską są o wiele wyższe),
o
miejsca parkingowe odpowiadające potrzebom klientów (przedsiębiorcy w centrum uzależnieni są od tego,
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REFERENCJE - STREFA CENTRUM MIASTA - UL. POWSTAŃCÓW
?

?

•

ruch samochodowy

•

ruch rowerowy

•

ruch pieszy

P •

miejsca parkingowe
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LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

Strefa pierwsza - Centrum Miasta
Projekt główny:

Wzmocnienie struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Błonia oraz oferty usługowo-handlowej podnoszących znaczenie centrum dla mieszkańców,
jako przeciwwagi dla suburbanizacji, zanikania więzi społecznych i koncentracji aktywności gospodarczych na obszarach peryferyjnych.

Projekty realizacyjne:
Podstrefa 1A: ul. Sochaczewska i ul. Powstańców - brama wjazdowa do miasta od strony północnej
1.1
obszar ulicy Sochaczewskiej:
Projekt nadania charakteru miejskiego ulicy Sochaczewskiej, poprzez realizację nowych,
atrakcyjnych i estetycznych pierzei budujących przestrzeń ulicy na odcinku od ulicy
Targowej do ul. Poniatowskiego. Realizacja projektu zawiera dodatkowo aranżację
zieleni, uwzględniającą specyfikę lokalizacji ulicy w pasie drogi krajowej nr 2 oraz
wykreowanie tzw. zielonych korytarzy w kierunku północnym miasta. Całość tworzyć
ma nowoczesny i reprezentacyjny układ urbanistyczny.

Lokalizacja:

SOCHACZEWSK

P

TA

ŃC

ÓW

1A
KIEGO

1.2
obszar ulicy Powstańców (przy wjeździe od ul. Poniatowskiego):
Projekt nadania charakteru biznesowego ulicy Powstańców, o ściśle określonym profilu
gospodarczym, oferującej wysokiej jakości usługi dealerów branży samochodowej.
W celu zachowania tożsamości i ciągłości, realizacja projektu zawiera dodatkowo
aranżację zieleni, uwzględniającą specyfikę lokalizacji ulicy w pasie drogi krajowej nr
2 oraz wykreowanie tzw. zielonych korytarzy w kierunku północnym miasta. Całość
tworzyć ma nowoczesny i reprezentacyjny układ urbanistyczny, wkomponowujący się w
rozwiązania dla ulicy Sochaczewskiej.

A

S
OW

J A N A PAW
ŁA II

P O N I AT O W S

1.
Projekty wzmocnienia
ulic
stanowiących
bramę
wjazdową do miasta:

Podstrefa 1B: Rynek i ulica Warszawska

2.2
obszar ulicy Kościuszki:
Projekt kameralnego, otoczonego zielenią atrakcyjnego kompleksu, łączącego funkcje
handlowe, restauracyjne (kawiarnie), z obszarem sztuki (małe galerie artystyczne)wraz z
mieszkaniami. Realizacja projektu uwzględnia działalność zlokalizowanego tam ośrodka
zdrowia, zakładając jego rozwój i poszerzenie oferty usług medycznych dla mieszkańców
Błonia i okolic.
2.3
obszar Rynku:
Projekt prestiżowego w skali Błonia, wyspecjalizowanego ośrodka usługowego,
skupiającego funkcje publiczne oraz inne usługi ogólnomiejskie w połączeniu z
działalnością komercyjną w zakresie usług prawniczych, zarządzania, finansowych,
bankowych itp. Dodatkowo przestrzeń oficjalnych spotkań oraz działalności handlowej.
W założeniach projektowych ma to być obiekt podnoszący jakość środowiska pracy i
przestrzeni działalności usługowej na rzecz mieszkańców, który wraz z budynkiem
Ratusza Miejskiego stanowić ma wizytówkę miasta, podnosić jakość przestrzeni oraz
podkreślać znaczenie Rynku jako serca miasta.

Lokalizacja:
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2.1
obszar ulic Warszawskiej, Powstańców, Poniatowskiego i Engelmana:
Projekt wielofunkcyjnego centrum usługowego - handlowego „WARSZAWSKA”. Obok
przestrzeni komercyjnej proponuje się stworzenie zaplecza biurowo-warsztatowego,
sugerowanego jako centralna siedziba działających na terenie miasta i gminy, a nawet
powiatu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów oraz innych form aktywności
lokalnej.

P O N I AT O W S

2. Projekty zagospodarowania
terenów w kierunku rozwoju
nowych
form
aktywności
oraz usług ogólnomiejskich i
centrotwórczych:

PROGRAM REWITALIZACJI WSKAZUJE MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH DLA CENTRUM, W KIERUNKU ROZWINIĘCIA SZEREGU NOWYCH FUNKCJI,
WZMACNIAJĄCYCH OTOCZENIE RYNKU I ODDZIAŁYWUJĄCYCH NA ZMIANY UL. WARSZAWSKIEJ, W TYM POPRAWĘ CYRKULACJI RUCHU PIESZYCH
SOCHACZEWSK

A

7min

JANA

PAW

ŁA II

15min

3 min

1 min

P

1 min

P

1 min

P
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PROJEKTY ESTETYZUJĄCE DLA UL. WARSZAWSKIEJ MOGĄ MIEĆ CHARAKTER UZUPEŁNIAJĄCY GŁÓWNE DZIAŁANIA STRUKTURALNE, PROWADZONE W
RAMACH REWITALIZACJI

P

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

•

scalających przestrzeń centrum oraz łączących nowe strukturalne nośniki jego
rozwoju (w tym, miejsca handlowo-usługowe, kampus edukacyjno-sportowy,
zabudowę mieszkaniową w centrum),

•

korzystnie wpływających na cyrkulację ruchu pieszych, skłaniających do
dłuższego przebywania w centrum miasta (jako potencjalnych nabywców
usług i odbiorców oferty handlowej),

•

podnoszących bezpieczeństwo przemieszczania się pieszych i rowerzystów,

•

uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

3.2
Projekt lokalizacji miejsc parkingowych. W ramach projektu możliwość
wprowadzenia atrakcyjnego dla mieszkańców rozwiązania typu park&cycle (oferta
zaparkowania samochodu i czasowego wynajęcia roweru). Uwaga: wokół tego
ostatniego istnieje możliwość tworzenia ciekawych, innowacyjnych projektów
społecznych angażujących rodziny, dzieci i młodzież w promowanie takiej właśnie
formy przemieszczania się po mieście. Zaletą jest tutaj kompaktowość centrum jak i
stosunkowo liczna populacja młodych rodzin z dziećmi.

4.
Projekty
podnoszące
estetykę miasta oraz kształtujące
świadomość estetyczną

Lokalizacja:
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3.1
obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Nową, Kościuszki, Warszawską i 11
Listopada. Projekt stworzenia ciągów komunikacyjnych:

P O N I AT O W S

3. Projekty poprawy dostępności
centrum miasta dla mieszkańców
wraz ze wzmocnieniem jego
funkcji komercyjnych:

4.1
obszar ulicy Warszawskiej:
Projekt nowej aranżacji ul. Warszawskiej – stworzenie bulwaru miejskiego wraz z
rozwiązaniami z zakresu małej architektury i zieleni oraz infrastrukturą dopasowaną do
potrzeb niepełnosprawnych, matek z wózkami, rowerzystów.
4.2
obszar strefy Centrum Miasta:
Projekt dotyczący opracowania programu jakości przestrzeni, ukierunkowanego na
poprawę estetyki miasta, promującego i tłumaczącego politykę miasta w tym zakresie.
Program obejmować powinien m.in. informacje dotyczące dopuszczalnych proporcji i
sylwetki budynków, wysokości pięter, nachylenia i pokrycia dachu, ukształtowania oraz
materiałów pokrycia fasad, technologii okien, lokalizacji reklam, ich wielkości, kolorystyki
oraz dopuszczalnych innych elementów jak rolety, okiennice, anteny satelitarne. (Projekt
zalecany jako działanie towarzyszące pracom rewitalizacyjnym)
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projekty nieinwestycyjne

4.3
obszar strefy Centrum Miasta:
Projekt konsultacji z uwzględnieniem formuły warsztatowej lub szkoleniowej dla
właścicieli nieruchomości, w zakresie zachowania ładu przestrzennego i estetyki w
obszarze działań inwestycyjnych i remontowych. W ramach projektu doradztwo dla
indywidualnych osób, wspieranie grup mieszkańców zainteresowanych wspólnym
remontem, dodatkowe informacje z zakresu regulacji prawnych czy źródeł finansowania.
(Projekt zalecany jako wypracowanie praktyki działania)
Uwaga: Realizacja projektów 4.2 i 4.3 poprzedzać powinna indywidualne działania
remontowe właścicieli, podejmowane w ramach rewitalizacji.

Podstrefa 1C: zabudowa osiedlowa w granicach ulic: 11 Listopada, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Traugutta oraz w kierunku ul. Sochaczewskiej
– usługi społeczne
(projekty fazy I)
•

Działania w sferze organizacyjno – prawnej zmierzające do określenia zasad współpracy w oparciu o deklarację partnerów
o woli uczestniczenia w projekcie.

•

Proponuje się budowanie struktury projektu w oparciu o trzech najważniejszych partnerów: miasto, powiat, spółdzielnię mieszkaniową.
Muszą oni dokonać wyboru formy organizacyjno - prawnej i finansowej będącej podstawą ich współpracy.

KREATYWNE PODWÓRKO BŁONIA
Blisko związane z pojęciem tożsamości miasta są ukryte w nim kameralne przestrzenie, kreujące relacje
międzyludzkie. Należy do nich podwórko. Jako część przestrzeni związana z budynkiem mieszkalnym zazwyczaj
pełni rolę ściśle prywatnej strefy jego mieszkańców. Nie mniej istotne jest jego znaczenie jako miejsca integracji
sąsiedzkiej czy przestrzeni zabaw dla dzieci. Łączenie podwórek z ogrodem czy inną zielenią, kafejką często
podnosi atrakcyjność otoczenia, stanowiąc ciekawą alternatywę dla typowo miejskiego pejzażu. Warto też
podkreślić inne funkcje, łączące integrację społeczną z działalnością komercyjną, usługową czy kulturalną.
Zagospodarowanie tych przestrzeni, może stać się elementem wzmacniającym odczucia mieszkańców, co
do klimatu i atutów życia w małym mieście i społeczności. Proponuje się by w ramach rewitalizacji centrum
Błonia zrealizować jeden projekt w kierunku podkreślenia znaczenia tej przestrzeni jako atrakcyjnej dla miasta
i związanych z nim mieszkańców. Przykłady i doświadczenia wykorzystania podwórek wskazują, że stają się
one coraz bardziej popularną formą uatrakcyjniania przestrzeni (zwłaszcza zabytkowych części miast) oraz
podkreślania tożsamości.
Atrakcyjnie wizualnie i proste jednocześnie projekty architektoniczne mogą podkreślić charakter podwórka
przyczyniając się tym samym do wykreowania atrakcyjnych, społeczno – kulturowych i komercyjnych
przestrzeni, nadając im klimat „małego miasta” z ciekawą historią w tle. Przykład zagospodarowania podwórek,
obrazuje również siłę często prostych rozwiązań wzmacniających jakość przestrzeni i tworzenia jej przyjaznej
ludziom.
W Błoniu na taką właśnie przestrzeń wytypowano otoczone zielenią podwórko ukryte za południową stroną
pierzei błońskiego rynku. Jest to jedyna taka przestrzeń w strukturze rynku dająca możliwości wytworzenia
swoistego klimatu małego miasta. Inicjatywa sąsiedzka jest tu jak najbardziej wskazana.
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PRZYKŁADOWY KONCEPT ADAPTACJI PODWÓRKA
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5.1
Projekt z zakresu komunikacji społecznej:
Projekt dotyczący opracowania interaktywnego programu informacyjnego,
dostarczającego wiedzy w obszarze zmian demograficznych i wpływu na funkcjonowanie
społeczności lokalnych, potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
promującego i tłumaczącego politykę miasta w tym zakresie. (Projekt zalecany jako
działanie towarzyszące pracom rewitalizacyjnym; warto rozważyć realizację tego
projektu wspólnie z powiatem).
5.2
Projekt z zakresu prac studialnych:
Projekt dotyczący opracowania szczegółowej strategii działania dostarczającej
zrozumiałej i precyzyjnej informacji na temat planowanych do realizacji zadań, w tym
m.in. szczegółowe rozpoznanie potrzeb, powiązanie potrzeb z pożądanymi usługami i
oszacowanie kosztów, zbadanie możliwości stopniowego rozwoju różnych wariantów
świadczenia usług .
5.3
Projekt utworzenia Strefy Zintegrowanych Usług Społecznych w Błoniu pt.
„Łącząc mieszkanie, zdrowie i opiekę”:

Lokalizacja:
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5.
Projekty ukierunkowane
na poprawę jakości życia,
infrastruktury
społecznej
i
technicznej wraz z serwisem
usług dla osób starszych i
niepełnosprawnych:

Innowacyjność i skala projektu wymaga po stronie osób decyzyjnych, realizatorów projektu zmiany sposobu myślenia, odwrotu 		
od tradycyjnych metod inwestowania. Wymaga on umiejętności komunikowania się, zarządzania i moderowania tak zintegrowanym
procesem projektowym. Stanowi on również element budowania tożsamości i jakości relacji międzyludzkich oraz odpowiedź na
jeden z ważnych problemów miasta.

P O N I AT O W S

•

Projekty w sferze przestrzennej, społecznej, inwestycyjno – remontowej (faza I):
a)

Projekt wzmocnienia przestrzeni publicznej przedmiotowego obszaru, wraz z
rozwiązaniami z zakresu małej architektury i zieleni, oświetlenia oraz infrastrukturą
dopasowaną do potrzeb niepełnosprawnych, matek z wózkami, rowerzystów oraz
miejscami parkingowymi.

b)

Projekt stworzenia integracyjnego placu zabaw z funkcjami zaprojektowanymi
dla dzieci niepełnosprawnych z różnym stopniem upośledzenia.

c)

Projekt stworzenia tzw. „open air meeting point” - specjalnie zaaranżowanego, przy
pomocy projektów zieleni, lekkiej konstrukcji zabudowy z elementami sztuki, miejsca
spotkań mieszkańców osiedla, z możliwością wprowadzenia sezonowych usług
gastronomicznych (np. kawiarenki).

d)

Projekt stworzenia ośrodka skupiającego usługi praktyk lekarskich, pielęgniarskich,
usługi rehabilitacyjne, aptekę, punkt pocztowy, kafejkę internetową, punkt 		
informacyjny, salonik prasowy, przedszkole, świetlice, kawiarnię typu „Empik Cafe”,
klub brydżowy, gabinet kosmetyczno-fryzjerski oraz inne usługi uzupełniające ofertę
ośrodka.

e)

Projekt poprzedzony szczegółową inwentaryzacją techniczną:

•

adaptacji i podniesienia standardu technicznego budynków,

•

odnowienia głównych strukturalnych części budynków – dach, fasady, okna/drzwi,
klatki schodowe, korytarze, instalacja wind dla niepełnosprawnych,

•

wymiany technicznych instalacji budynków – (sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, systemy wentylacyjne itp.

•

inwestycji podnoszących efektywność energetyczną budynków,

•

instalacji nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.

Faza II obejmować będzie zadania związane z adaptacją zasobów mieszkaniowych.
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SYTUACJA ISTNIEJĄCA: UKŁAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY I POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE DLA STREFY DRUGIEJ - TERENY PO ZAKŁADACH MERA
KOLEX
GIZOWSKA&SZMYT
SKUP ZŁOMU I METALI
KOLOROWYCH

AGROSIMEX
HURTOWNIA ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN

OBWODNICA
WEWNĘTRZNA MIASTA

PARK MIEJSKI

ROKIT
N

ICA

GOLFIBER VISLA
SKŁADY BUDOWLANE

P.H.P.U. BARTCZAK
SKŁAD OPAŁU

BLONIE DWORZEC PKP

PROJEKTOWANE OSIEDLE
MIESZKANIOWE Z Legenda funkcje
USŁUGAMI
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usługi w parterze / services on the
usługi handlu / services
usługi handlu wielkopowierzchniowego / large retail stores
usługi gastronomii
mieszkalnictwo / residential
usługi zdrowia / healthcare

Legenda funkcje
usługi w parterze / services on the
usługi handlu / services

obiekt użyteczności publicznej / social service and administration
kościół / church
zabudowa techniczna / technical
buildings
szkoła / school
obiekt użyteczności publicznej / so

usługi handlu wielkopowierzchniowego / large retail stores

obiekt
facility
obietktsportowy
sportowy/ sport
/ sport
facility

usługi gastronomii

ogródki działkowe / allotment gardens

mieszkalnictwo / residential

przemysł / industry

usługi zdrowia / healthcare

pustostan / empty

obiekt użyteczności publicznej / social service and administration

zabytki będące własnością gminy /
monuments owned by the municipality

kościół / church
zabudowa techniczna / technical
buildings
szkoła / school
obiekt użyteczności publicznej / so

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

2.2 Strefa druga: tereny po Zakładach MechanicznoPrecyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ oraz otoczenie stacji
kolejowej
Z uwagi na złożoność tego obszaru pod względem własnościowym, funkcjonalnym, gospodarczym i
przestrzennym wyodrębniono trzy podstrefy: (2A) tereny po zakładach Mera – (2B) Otoczenie stacji kolejowej i
tereny PKP (2C) Ul. Grodziska – brama wjazdowa do miasta.

2

2B

Komisja Europejska przeznaczy jak dotąd największą kwotę, prawie 7 mld euro na badania, które mają pobudzić
innowacje (7PR). Szacuje się, że przyczyni się to do powstania ok. 174 tys. miejsc pracy w perspektywie
krótkoterminowej oraz prawie 450 tys. miejsc pracy i prawie 80 mld euro PKB w ciągu najbliższych 15 lat.
Dotacje zostaną przeznaczone na badania zajmujące się największymi wyzwaniami społecznymi, przed którymi
stoi obecnie Europa: energia, bezpieczeństwo żywnościowe, starzenie się społeczeństwa. Na szczególną uwagę
wśród beneficjentów zasługują małe i średnie przedsiębiorstwa. Przeznaczono dla nich pakiet wartości prawie
1 mld euro. Komisja planuje znaczne zwiększenie nakładów na badania i innowacje w ramach programu
Horyzont 2020 po 2013 r. Unijne nakłady na badania są priorytetem politycznym. Nowe technologie dysponują
potencjałem komercyjnym, a partnerstwa innowacyjne mają silną podbudowę rynkową.
Co to może oznaczać dla Błonia? Czy Błonie ma szansę zaistnieć w przyszłości w takim programie?

2C

2A

Planując działania rewitalizacyjne miasto powinno skupić się na mieszkańcach i lokalnie działających
przedsiębiorcach. Zdrowe małe i średnie firmy, które czują się związane z miastem, pełnią w trudnych
ekonomicznie chwilach ważną rolę w podtrzymywaniu trwałego funkcjonowania jego gospodarki. Zbyt duże
uzależnienie od kilku większych inwestorów powoduje, że lokalna ekonomia jest bardzo wrażliwa na każde zmiany
i zagrożenia z zewnątrz, co odbija się również na stabilności w jej rozwoju. Wiele samorządów rywalizuje między
sobą w obszarach przyciągania dużych inwestorów. Kształtując politykę rozwojową miasta, warto zadać sobie
pytanie czy firmy decydujące się na pewną lokalizację ze względu na np. minimalną różnicę cen gruntu, podatku
od nieruchomości, położenie względem połączeń komunikacyjnych, będą miały trwały i wartościowy wpływ na
rozwój miasta i jego ekonomię. Praktyka dowodzi, że często są to firmy, które niezależnie od skali działalności
potrafią szybko zdecydować o zmianie miejsca działalności, jeżeli koszty produkcji i utrzymania pracowników
są w innych miejscach niższe. Firmy, które pozostają związane z miastem lub łączą się z miastem w dłuższym
okresie, z uwagi na szereg innych uwarunkowań są skłonne do długotrwałych i wartościowych inwestycji. Dla
nich decydująca może być oferta samego miasta, perspektywy jego rozwoju, jakość życia, dobór usług, a nie
tylko różnica w cenie gruntu. Wybór ten staje się bardziej realistyczny dla Błonia dzięki rozbudowie infrastruktury
drogowej, dobrego skomunikowania z autostradą A2 oraz połączenia kolejowego.
(2A) Tereny po zakładach Mera
Teren po Zakładach Mechaniczno – Precyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ postrzegany jest aktualnie jako problematyczny
i konfliktowy. Nie można jednak rozpatrywać rewitalizacji Błonia nie uwzględniając go w działaniach. Podobnie
jak jego rozwój nie powinien odbywać się w oderwaniu od ogólnej polityki rozwojowej miasta oraz planów, co do
zagospodarowania terenów sąsiadujących. Obszar charakteryzuje się przemieszaniem i rozdrobnieniem funkcji,
które nie identyfikują jego charakteru w strukturze miasta. Teren i budynki po zakładach Mera stanowią własność
prywatną. Uwagę zwraca samoistne, zróżnicowane niekiedy doraźne zagospodarowanie, bez wsparcia w szerszej
koncepcji urbanistycznej organizującej przestrzeń. Rozdrobniona struktura własnościowa i nieczytelna struktura
podziału działek oraz zróżnicowani użytkownicy są zagrożeniem w dalszej perspektywie jego zagospodarowania,
także co do zdolności do utrzymania obiektów fabrycznych i podnoszenia ich wartości. Nawarstwianie problemów
w relacjach właścicielskich, formalno-administracyjnych, zarządczych oraz brak spójnego zagospodarowania może
prowadzić do utraty przez miasto i właścicieli ekonomicznej wartości dodanej tego obszaru.
Dla podtrzymania znaczenia tego obszaru zarówno w strukturze miasta jak i dla samych właścicieli poszczególnych
nieruchomości istotna jest kwestia kosztów jego rewitalizacji. Objęcie go programem rewitalizacji a dalej
wypracowanie spójnej koncepcji urbanistycznej stanowią pierwszy krok w kierunku wytworzenia odpowiedniej
jakości przestrzeni i zwiększenia jego potencjału rozwojowego w dłuższym okresie.
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LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
Stopniowa realizacja takiej koncepcji może wpłynąć na ograniczenie negatywnych zjawisk osłabiających jakość
tej przestrzeni, wzmocnić potencjał ekonomiczny terenu, a tym samym potencjał i trwałość lokujących tam swoją
działalność przedsiębiorców. Dobrze zagospodarowany i rozwijający się obszar aktywności gospodarczej oznacza
również wzmocnienie struktury całego miasta oraz atrakcyjności pod względem dostępnych na jego terenie
usług. Należy mieć jednak na uwadze, że pobudowanie autostrady A2 wzmocni konkurencję terenów znacznie
atrakcyjniejszych oraz stwarzających warunki lepszej prezentacji lokujących się tam firm. Realistyczna jest więc
prognoza, że obszar po zakładach Mera bez spójnego programu rozwoju może tracić na znaczeniu i potencjale jego
lokalizacji, co będzie miało wpływ na kondycję działających tam firm. Dlatego za ważne należy uznać określenie
gospodarczego charakteru tego terenu w strukturze miasta oraz preferowanego w dłuższym okresie profilu firm
osadzających się tam w celu prowadzenia swojej działalności .
Teren po zakładach Mera może być atrakcyjny dla działalności małych i średnich firm, dostarczających usługi w
obszarze nowoczesnych technologii i innowacyjności dla dużych przedsiębiorstw w regionie. Transfer najlepszych
rozwiązań z poziomu lokalnego na poziom regionalny, ponadregionalny lub krajowy, mógłby stanowić wizytówkę
gospodarczą miasta. Kreowanie nowej jakości technicznej i technologicznej na bazie rozwijających się tam firm
oraz miraż tradycji z nowoczesnością idealnie wpisuje się w historię tego miejsca, fabryki i ludzi z nią związanych.
Dla tego terenu ważne są przekształcenia o charakterze długofalowym. Właściwy dobór funkcji, adaptacja
najważniejszych budynków w połączeniu z istniejącą strukturą terenu i jego dostępnością oraz wyposażenie
infrastrukturalne stwarzają szansę na wykorzystanie tego obszaru do realizacji projektów z zakresu:
•
nowych technologii, innowacyjności,
•
tworzenia wartościowej bazy dla rozwoju zawodowego, pozyskania i zatrzymania w mieście dobrze 		
wykształconej, specjalistycznej kadry pracowników, intensyfikacji kształcenia ustawicznego* ,
•
tworzenia przestrzeni aktywności gospodarczej skupiającej i stymulującej długofalowy rozwój firm 		
branżowo podobnych, działających w technologicznie zbliżonych lub uzupełniających się sektorach,
•
stworzenia zaplecza dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w powiązaniu z centrum edukacyjno-		
naukowym (centrum myśli technicznej dla dzieci i młodzieży, międzyszkolna pracownia do pokazowych 		
zajęć z fizyki, techniki itd.) oraz wystawienniczym.
Takie działanie wzmocniłoby nie tylko szansę na skuteczną rewitalizację tego obszaru ale również otworzyłoby
nową drogę do wypracowania różnych form współpracy między właścicielami/firmami inwestującymi tam swoje
środki oraz współpracy z podmiotami publicznymi, zwłaszcza z miastem. Jest to ekonomicznie uzasadnione,
każdy bowiem oczekuje na wymierny efekt finansowy prowadzonej działalności. Porozumienie w zakresie celów,
zorientowane na przywrócenie i utrzymanie ekonomicznej, przestrzennej i społecznej żywotności terenu, leżeć
powinno w interesie każdej z zaangażowanych stron współpracy. Argumentem dla oponentów takiego podejścia,
może być fakt, że tylko w ten sposób prowadzony proces, który staje się jednym z elementów polityki miejskiej,
niezależnie od własności terenu ma wpływ na rozwój miasta oraz szereg lokalnych i ponadlokalnych funkcji.
(2B) Otoczenie stacji kolejowej i tereny PKP
Wizytówką dla przyjeżdżających do Błonia powinien być budynek dworca kolejowego oraz położone przy nim
tereny. W rzeczywistości jest to obszar zaniedbany. Mimo lokalizacji na osi spinającej północno – południową
strukturę Błonia, sprawia wrażenie wyizolowanej od reszty miasta przestrzeni. Otaczająca zabudowa nie posiada
wyraźnej struktury urbanistycznej i nie pozostaje w relacji z dworcem kolejowym.

* System kształcenia zawodowego załamał się w Polsce po 1989r. Planowane w tym obszarze zmiany mają się opierać m.in. na stworzeniu
sieci centrów egzaminacyjnych i branżowych oraz promowaniu współpracy między szkołami i pracodawcami. Zgodnie z założeniami
zmian, sposoby pozyskiwania kwalifikacji zawodowych powinny zostać zintegrowane poprzez stworzenie przez jednostki samorządu
terytorialnego (powiaty) barażowych centrów kształcenia zawodowego. W ich skład wchodziłyby czteroletnie technika, trzyletnie zasadnicze
szkoły zawodowe, formy kursowe kształcenia praktycznego i ustawicznego, gimnazja i licea dla dorosłych oraz ośrodki przeprowadzania
branżowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, formy poradnictwa zawodowego. Zadaniem centrów byłaby
również organizacja kursów doszkalających dla nauczycieli oraz rozwój współpracy między szkołami a pracodawcami w zakresie praktyk
zawodowych. Centra poprzez zaangażowanie samorządów szczebla lokalnego i regionalnego uwzględniać będą mogły specyfikę lokalnego
rynku pracy i zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe. Warto, by miasto miało na uwadze ten kierunek rozwoju i budowało w tym
zakresie właściwą współpracę, co do wyboru potencjalnego miejsca lokalizacji takiego centrum w przyszłości.
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WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE, WAŻNE W PERSPEKTYWIE REWITALIZACJI STREFY DRUGIEJ – TERENY
PO ZAKŁADACH MERA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brak spójnego programu rozwoju dla całego obszaru,
przemieszanie i rozdrobnienie funkcji, które nie identyfikują charakteru tego terenu w strukturze 		
miasta,
samoistne zagospodarowanie, brak szerszej koncepcji urbanistycznej organizującej teren i sprzyjającej 		
trwałości wprowadzanych na ten obszar nowych funkcji,
zróżnicowany wizerunek zainwestowania terenu, rozwój poprzez tworzenie „enklaw”,
dysproporcje w zakresie użytkowania i jakości utrzymania poszczególnych działek/budynków 			
pofabrycznych,
rozdrobniona struktura własnościowa, nieczytelna struktura podziału działek, zróżnicowani 			
użytkownicy,
słabe skomunikowanie terenu - zaniedbane wjazdy na teren pofabryczny, ciągi komunikacyjne i piesze 		
zapewniające odpowiednią dostępność terenu,
zaniedbane otoczenie terenu, utrata elementów identyfikacji przestrzennej w układzie otaczających 		
ulic. Izolacja terenu względem miasta, oderwanie od terenów sąsiadujących,
utrzymanie obiektów fabrycznych,
możliwe punktowe zanieczyszczenie terenu,
obciążenia nieruchomości,
źródło lokalnego konfliktu lokalnego w obszarze regulacji podatkowych,
brak spójnej myśli przewodniej i koncepcji prowadzonych działań dla tego obszaru.

Otoczenie stacji kolejowej i tereny PKP
•
•
•

tereny zaniedbane, czasochłonny proces porozumiewania się z PKP, nieuregulowany stan prawny,
część systemu miejskiego z niezagospodarowanymi obszarami,
zaniedbane otoczenie dworca,
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ZAGROŻENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utrata przez miasto i właścicieli ekonomicznej wartości dodanej wynikającej z braku spójnego 			
zagospodarowania tego terenu,
spadek potencjału inwestycyjnego i konkurencyjności terenu w dłuższym okresie,
osłabienie pozycji strategicznej lokujących się tam firm w wyniku braku relacji między rozwojem tego 		
terenu a całościową polityką rozwojową miasta,
nietrwałe, doraźne zagospodarowanie, co przekłada się na niski stopień integracji w wymiarze 			
społecznym i ekonomicznym działań na tym terenie,
utrata prestiżu lokalizacji – postępujący brak identyfikowania się użytkowników z terenem, co 		
przekłada się na brak zainteresowania i zaangażowania w jego całościowy rozwój oraz utrzymanie w 		
długim okresie,
ryzyko całkowitej utraty tożsamości terenu rozpoznawalnego poprzez produkcję zaawansowanych 		
technologicznie produktów stanowiących przez lata markę miasta,
dekapitalizacja poszczególnych budynków,
postępująca degradacja terenu,
ryzyko utrwalania obiektów o złym stanie technicznym (nadających się do rozbiórki),
rozwój działalności blokujących przez lata zagospodarowanie terenu,
postrzeganie przestrzeni wyłącznie w kategoriach towaru,
nawarstwianie się problemów w relacjach właścicielskich, formalno-administracyjnych, zarządczych,
paraliż decyzyjny,
niechęć do wieloletnich inicjatyw.

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
Dla Błonia dworzec i jego otoczenie mogą być jednym z silnych punktów rozwojowych miasta, pod warunkiem
właściwych decyzji inwestycyjnych. Stymulowanie rozwoju tych terenów, zachodzących przekształceń i dalszego
zagospodarowania powinno należeć do miasta i być prowadzone w kierunku wprowadzania na nie trwałych
funkcji, wpisujących się w ten specyficzny kontekst lokalizacyjny oraz charakter zagospodarowania najbliższego
otoczenia.
Realizacja programu rewitalizacji obejmująca ten obszar powinna ściśle wiązać się pod względem przestrzennym
i funkcjonalnym z rewitalizacją dawnych terenów Mery. Zaleca się postrzeganie relacji pomiędzy obydwoma
obszarami, chociażby objęcie wspólną koncepcją urbanistyczną. W przyszłości sposób zagospodarowania tego
terenu może mieć funkcje wspierające lub uzupełniające aktywności proponowane dla terenów po zakładach
Mera. Ważne jest zatem zachowanie realistycznej, powiązanej z przyszłymi użytkownikami skali inwestycji.
Tereny pokolejowe, włączając dworce, to obszary posiadające korzystną lokalizację w strukturze funkcjonalno
- przestrzennej miasta, generujące lub mogące generować znaczny ruch ludności. Zadaniem jest znalezienie
funkcji odpowiadających potrzebom lokalnym oraz określających na nowo rolę tego obszaru w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej Błonia. Omawiana lokalizacja nadaje się do wprowadzenia na jej obszar funkcji
usługowo – biurowych i mieszkaniowych wraz z miejscami parkingowymi, skierowanych do osób indywidualnych,
początkujących przedsiębiorców czy firm zainteresowanych wynajmem lub zakupem tańszych, lecz dobrego
standardu mieszkań i powierzchni biurowych, zwłaszcza w lokalizacji dobrze skomunikowanej z Warszawą.
Propozycja działań zasadza się na stopniowym włączaniu w tę przestrzeń różnych, nowych funkcji i użytkowników.
Zabudowa wzdłuż torów obejmująca trzypiętrowe budynki oferujące przestrzeń biurowo-mieszkalną w różnych
kategoriach cenowych pełnić mogłaby również funkcję bariery akustycznej. Przestrzenie między budynkami i ich
fasady mogą być wykonane z materiałów dźwiękoszczelnych. Teren stwarza też możliwości dla ciekawych aranżacji
zieleni wyciszającej, zwłaszcza mając na uwadze otaczającą zabudowę jednorodzinną.
Jest to istotna przestrzeń w strukturze miasta, również odpowiadająca za jego wizerunek. Sposób
zagospodarowania tego terenu mógłby dopełnić ofertę miejskiego środowiska mieszkaniowego jako
wyróżniającego się od zwykłych osiedli, a Błonie od okolicznych miejscowości.
Przewidywana lokalizacja centrum logistycznego w omawianym obszarze, na północ od dworca kolejowego (ul.
Towarowa) ograniczy możliwość rozbudowy tej infrastruktury na tym terenie.
(2C) Ul. Grodziska – brama wjazdowa do miasta
Bardzo ważnym nośnikiem przestrzennego obrazu tej części miasta jest również ul. Grodziska – brama wjazdowa
do miasta od strony południowej. Sposób zagospodarowania ulicy uwzględniający lokalizację między obszarem
po zakładach Mera a terenami PKP oraz przebieg przyszłej infrastruktury drogowej, powinien eksponować jej
silny ekonomicznie wizerunek. Lokalizacja funkcji hotelowo – konferencyjnych wpisuje się w profil zalecanego
w ramach rewitalizacji zagospodarowania otoczenia. Może jednocześnie pełnić funkcję dominanty i satnowić
wizytówkę tej części Błonia.

WPROWADZENIE PRZESTRZENI BIUROWO-MIESZKALNEJ W RÓŻNYCH KATEGORIACH CENOWYCH PEŁNIĄCEJ
RÓWNIEŻ FUNKCJĘ BARIERY AKUSTYCZNEJ

bariera dźwiękowa
20-25m
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PRZESTRZEŃ
BIZNESOWA;
INKUBATORY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WZMOCNIONE
POŁĄCZENIE
PIESZO - ROWEROWE
Z CENTRUM MIASTA

ZLOKALIZOWANIE PRZESTRZENI
BIUROWYCH I PARKINGÓW
BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE
BARIERĄ DŹWIĘKOWĄ DLA
SĄSIADUJĄCYCH Z DWORCEM
TERENÓW MIESZKANIOWYCH

PARK TECHNOLOGICZNO - EDUKACYJNY;
PRZESTRZEŃ DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH
W ZBLIŻONYCH SEKTORACH, SZKÓŁ
TECHNICZNYCH I DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNEJ, Z PODKREŚLENIEM
HISTORII I DOROBKU ZAKŁADÓW
„MERA”
UTWORZENIE CZYTLENEGO WJAZDU
DO MIASTA Z WYEKSPONOWANIEM
FRONTÓW BIUROWYCH
ATRAKCYJNA BRAMA WJAZDOWA WIZYTÓWKA BIZNESOWA MIASTA;
ZLOKALIZOWANIE HOTELU/
CENTRUM KONFERENCYJNEGO

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

POTENCJAŁ
•

lokalizacja terenu w przestrzeni miejskiej, w tym w układzie dobrych powiązań komunikacyjnych 		
lokalnych, regionalnych wraz z możliwością korzystnego skomunikowania względem autostrady A2,
•
brama wjazdowa do miasta od jego południowej części (ul. Grodziska),
•
znaczenie terenu dla przyszłego układu przestrzennego miasta oraz jego rozwoju,
•
wprowadzenie nowych funkcji na bazie istniejącej zabudowy i dostępnej infrastruktury (wskazana 		
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego poszczególnych budynków, inwentaryzacja urbanistyczna),
•
objęcie terenu miejskim programem rewitalizacji podkreśla jego znaczenie w strukturze miasta oraz 		
stwarza związanym z nim podmiotom prywatnym, a także publicznym podstawę m.in. do:
wypracowania spójnego programu rozwoju dla całego terenu, w oparciu o szerszą koncepcję 		
		
urbanistyczną, pozostającą w relacji do innych obszarów miasta i jego planów rozwojowych,
budowania różnych form współpracy/partnerstw wokół wartościowych inicjatyw związanych z
		
jego zagospodarowaniem i pozyskania na ten cel wsparcia finansowego (przykład konstrukcji
		
mechanizmu finansowego JESSICA). Taka współpraca nadaje większą wartość każdemu z
		
projektów ukierunkowanych na rozwój tego terenu. Można osiągnąć więcej niż w sytuacji, gdzie
		
każdy działa indywidualnie, wybierając swoją drogę i swój sposób postępowania.
ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, dostępnych zarówno dla podmiotów publicznych
		
jak i niezależnie ubiegających się o nie przedsiębiorców (większe grono potencjalnych
		
beneficjentów pomocy),
wzmocnienia pozycji strategicznej i negocjacyjnej w staraniach o środki finansowe,
pozyskania cennych partnerów publicznych i prywatnych (instytuty naukowe, firmy
		
zainteresowane rozwojem innowacyjnych produktów i usług, ośrodki szkoleniowe, jednostki
		
wspomagania finansowego)
•
silna w świadomości społeczności lokalnej, zwłaszcza osób związanych w różny sposób z byłą fabryką 		
MERA, chęć podkreślenia znaczenia terenu w historii miasta oraz poszanowania dziedzictwa fabryki,
•
możliwość powiązania funkcjonalnego rozwoju tego terenu z działaniami proponowanymi do realizacji
w otoczeniu stacji kolejowej.

1

Punkty startowe dla rewitalizacji obszaru Mera

2

3
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LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

Strefa druga – tereny po Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ oraz otoczenie stacji kolejowej
Projekt główny:

Stworzenie przestrzeni aktywności gospodarczej skupiającej i stymulującej długofalowy rozwój firm, pobudzenie i wspieranie działalności proinnowacyjnej
oraz działań na rzecz przywrócenia ekonomicznej, przestrzennej i społecznej żywotności ważnych w strukturze Błonia terenów.

Projekty realizacyjne:
Podstrefa 2A: tereny po Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ
1.
Projekty dla terenów
po Zakładach MechanicznoPrecyzyjnych Mera: MERA –
„Rozwój w nawiązaniu do tradycji
i kapitału podstawowego. Park
technologiczny”:

1.1
Projekt tworzenia przestrzeni aktywności gospodarczej, skupiającej
i stymulującej długofalowy rozwój firm branżowo podobnych, działających w
technologicznie zbliżonych lub uzupełniających się sektorach.

Lokalizacja:

1.2
Projekt opracowania spójnej koncepcji urbanistycznej pokazującej kierunki
i możliwości rozwinięcia najkorzystniejszych funkcji na tym terenie, kształtowania
zagospodarowania terenu i przebudowy obiektów.
1.3
Projekt tworzenia bazy dla rozwoju zawodowego, pozyskania i zatrzymania w
mieście dobrze wykształconej, specjalistycznej kadry pracowników (branżowe centrum
kształcenia zawodowego)

2A

1.4
Projekt „MB_Fabryka” kształtowania wśród dzieci i młodzieży zainteresowania
naukami ścisłymi, techniką oraz stworzenia zaplecza dla rozwoju młodych
przedsiębiorców w powiązaniu z centrum edukacyjno-naukowym:

•

centrum myśli technicznej dla dzieci i młodzieży,

•

międzyszkolna pracownia do pokazowych zajęć z fizyki, techniki,
informatycznych, edukacji matematycznej, ekonomicznej, w zakresie nowych
technologii i rozwiązań innowacyjnych,

•

centrum doradztwa,

•

centrum współpracy międzynarodowej,

•

zaplecze instytucji otoczenia biznesu,

•

możliwość lokalizacji powierzchni wystawienniczej oraz obserwatorium
astronomicznego.
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1.5
Projekt stworzenia interaktywnego muzeum promującego historię terenu i
związanych z nią zakładów, w przyszłości rozbudowanego o moduł promujący nowe,
działające na tym terenie innowacyjne firmy.

Podstrefa 2B: Otoczenie stacji kolejowej i tereny PKP
2.
Zintegrowany projekt zabudowy obejmujący trzypiętrowe budynki oferujące przestrzeń biurowomieszkalną w różnych kategoriach cenowych wraz z infrastrukturą parkingową. Projekt skierowany jest do osób
indywidualnych, początkujących przedsiębiorców oraz firm zainteresowanych wynajmem lub zakupem tańszych,
lecz dobrego standardu mieszkań i powierzchni biurowych.

Podstrefa 2C Ul. Grodziska – brama wjazdowa do miasta
3.
Projekt wzmocnienia połączenia między dworcem kolejowym a centrum miasta. Podniesienie jakości
przestrzeni publicznej przedmiotowego obszaru.
4.
Projekt ośrodka hotelowo – konferencyjnego w ramach wykreowania bramy wjazdowej do miasta.
Podniesienie estetyki ulicy Grodziskiej.

Lokalizacja:

2B

2C
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2.3 Strefa trzecia: Park Miejski

3

Proponowane dla tego obszaru działania rewitalizacyjne, obok utrzymania funkcji parku miejskiego – jednego z
najważniejszych zielonych nośników struktury Błonia – obejmują wzmocnienie i wprowadzenie nowych funkcji
edukacyjno - kulturalno - sportowych. Całość funkcjonować ma w ramach dobrze zorganizowanego, spójnego
przestrzennie kampusu. Utworzenie kampusu wpisuje się w już istniejące uwarunkowania funkcjonalno
- przestrzenne tego terenu i w naturalny sposób wyznacza jego rozwój w przyszłości. Powstanie kampusu
wzmocni szansę na sprawniejszą rewitalizację tego obszaru otwierając dodatkowe możliwości współpracy
między podmiotami publicznymi i prywatnymi.
Obszar parku miejskiego, obok starych glinianek, stanowi jeden z najważniejszych terenów zielonych
zlokalizowanych w Błoniu. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z centrum miasta konieczne jest wzmocnienie jego
funkcjonalnej i przestrzennej jakości, ukierunkowanej na stworzenie atrakcyjnej oferty czynnego, całorocznego
wypoczynku i aktywności sportowej mieszkańców.
Aktualnie, najczęściej podnoszonym problemem tego obszaru jest bezpieczeństwo, zaniedbane, wymagające
pilnych prac remontowych budynki szkolne oraz niska jakość terenu parkowego. Działania przewidziane dla tego
obszaru zmierzają z jednej strony do odtworzenia funkcji parku poprzez ciekawe aranżacje zieleni parkowej,
projekty małej architektury, stworzenie alejek spacerowych, z drugiej natomiast dostosowania go do ważnych
w kontekście rozwoju centrum miasta funkcji publicznych. Przyszły wizerunek parku to trzy oblicza przestrzeni,
odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom trzech grup wiekowych: rodzin z małymi dziećmi, młodzieży i
przedstawicieli starszego pokolenia. Rozwiązania podkreślają przyszłą ważną funkcję przyrodniczą parku,
proponując dodatkowo atrakcyjne rozwiązania typu ‚land art’.
Analiza urbanistyczna otoczenia parku wyraźnie pokazuje, że obszar ten jest predystynowany do wprowadzania
dodatkowych funkcji integrujących społeczność lokalną i oddziaływujących centrotwórczo a zorganizowanych
w formie atrakcyjnego kampusu. Obszar spełnia kryteria stworzenia takiego kampusu, łącząc w ramach spójnie
zagospodarowanego obszaru aktywności zbliżone funkcjonalnie i organizacyjnie. Taka forma aranżacji parku
i jego otoczenia rzutuje nie tylko na charakter przyszłych zmian przestrzennych tego terenu, ale i otwiera
możliwości stopniowego wprowadzania zintegrowanego, wysokiej jakości pakietu usług edukacyjno – kulturalnych
i społecznych. Lokalizacja kampusu w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku oraz w strukturze komunikującej
centrum miasta ze stacją kolejową łączy w sobie jakość otwartej przestrzeni z korzyściami jakich dostarcza
zagospodarowana przestrzeń miejska. W miarę rozwoju usług lokalnych i postępu procesu rewitalizacji będzie
wzrastało znaczenie tego terenu dla wzmocnienia ekonomicznego Rynku oraz ul. Warszawskiej. Idea kampusu
sprzyja dodatkowo tworzeniu bezpieczniejszego i bardziej atrakcyjnego otoczenia z zachowaniem spójnych
rozwiązań architektonicznych dla projektowanej zabudowy czy rozbudowy obiektów szkolnych i sportowych.
Obok utrzymania i wzmocnienia dotychczasowych funkcji sportowo - rekreacyjnych i terenów zielonych, projekt
rewitalizacyjny zakłada poszerzenie oferty o nowe funkcje sportowo - rekreacyjne oraz edukacyjne (szkoła
sportowa, kryta pływalnia, stadion lekkoatletyczny i hala sportowa).
Koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania tego terenu należy rozpatrywać nie tylko w kontekście
powierzchni jaką zajmuje ale również przestrzeni, które do niego prowadzą. Stąd istotnym elementem procesu
rewitalizacji tego terenu jest wyodrębnienie oraz określenie tożsamości dróg łączących kampus z resztą miasta,
które odpowiednio zaakcentowane pełnić będą rolę korytarzy prowadzących do najważniejszych jego przestrzeni.
Stworzenie tych powiązań będzie jednym z etapów przywracania relacji między parkiem, jego otoczeniem i
centrum miasta.
Realizacja kampusu ma swój dodatkowy wymiar społeczny. Otoczenie parku skupia bowiem zabudowę
mieszkaniową o zróżnicowanej strukturze społecznej (ul. Harcerska), również ze znacznym udziałem ludzi ubogich.
Stworzenie kampusu w naturalny sposób będzie oddziaływało na tę przestrzeń, dostarczając wartościowych
impulsów społecznych. Dążenie do wielofunkcyjności tego obszaru ułatwi dodatkowo jego integrację
przestrzenną, społeczną i kulturową.
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Powstanie kampusu łączy w sobie działania ukierunkowane na nowe inwestycje z zakresu infrastruktury
edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej z działaniami remontowymi istniejących obiektów infrastruktury szkolnej.
Proponowany kampus wpisuje się w projektowany nowy funkcjonalno-przestrzenny wizerunek centrum miasta,
wzmacniany dodatkowo przez:
•
poprawę dostępności terenu parku, podnoszącą jego znaczenie dla mieszkańców,
•
dodanie nowych funkcji sportowo-rekreacyjnych (nowa infrastruktura sportowa, hala, stadion 			
lekkoatletyczny, korty tenisowe, ścieżka zdrowia, plac zabaw, ogród przygód dla dzieci),
•
poprawę warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez podniesienie jakości funkcjonalnej i estetycznej
budynków oraz pomieszczeń szkolnych,
•
rozwój infrastruktury przedszkolnej,
•
wzmocnienie jakości zieleni – opracowanie projektu aranżacji zieleni parkowej (nasadzenia drzew, krzewów,
trawy; szpalery drzew porządkujących przestrzeń),
•
utworzenie ciągów pieszo - rowerowych,
•
dodanie funkcji do istniejącego zbiornika wodnego oraz przyległego terenu (mini plaża, boisko do siatkówki
plażowej),
•
ukształtowanie architektury krajobrazu – projekty typu ‚land art’,
•
realizację obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
•
realizację infrastruktury oświetlenia,
•
instalację monitoringu podnoszącego bezpieczeństwo terenu,
•
lokalizację toalet publicznych,
•
oznakowanie terenu (tablice informacyjne, drogowskazy),
•
stworzenie strony internetowej kampusu, prezentującej kompletną ofertę znajdujących się tam instytucji.
Przestrzeń kampusu stwarza bazę do stopniowego przywracania klimatu małego miasta (park, przyjazne ulice,
atrakcyjne przestrzenie rekreacyjne, szkoły, przedszkola, nowoczesna infrastruktura sportowa).
Lokalizacja na terenie parku atrakcyjnej bazy dydaktycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej powiększa
wachlarz usług społecznych dla mieszkańców. Nie bez znaczenia jest tu sąsiedztwo już istniejących ważnych
instytucji jak urząd miasta, straż pożarna, centrum kultury, szkoły. Jego potencjał i atrakcyjność (również pod
względem komercyjnym) sprzyjać będzie rozwojowi lokalnego kapitału a mieszkańcy Błonia zyskają kolejną
przestrzeń publiczną wysokiej jakości.
Dla zarządzania taką przestrzenią i zgromadzonymi na jej obszarze funkcjami, w przyszłości rozważyć należy
stworzenie jednostki zarządzającej i odpowiadającej za działalność kampusu jako całości.

WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE, WAŻNE W PERSPEKTYWIE REWITALIZACJI STREFY PARK MIEJSKI:
•
niska jakość i nieatrakcyjność terenu parkowego,
•
brak poczucia bezpieczeństwa,
•
osłabiona relacja funkcjonalna między ważnymi w strukturze miasta obszarami; brak oddziaływania 		
ekonomicznego, wzmacniającego relacje tego obszaru z centrum miasta,
•
brak atrakcyjnego, zachęcającego do przebywania i wygodnego dla mieszkańców ciągu 				
spacerowego, łączącego obszar parku z centrum miasta,
•
brak rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych,
•
przeciążenie komunikacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie parku,
•
brak miejsc parkingowych w otoczeniu parku,
•
niska jakość oraz brak kształtowania elementów zielonych,
•
niewykorzystany potencjał pustych terenów,
•
ogródki działkowe jako bariera przestrzenna między parkiem a zabudową mieszkaniową.
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ZANIEDBANE WEJŚCIA DO PARKU
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REFERENCJE - PARK MIEJSKI W BŁONIU
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OSP
STREFY KAMPUSU - SPÓJNY CHARAKTER ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENI

GRUNTY POD WYKUP W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INFRASTRUKTURY
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160m2
DZIAŁKA 22/1
45m2
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Strefa trzecia - Park Miejski
Projekt główny:

Utworzenie kampusu sportowo-edukacyjnego i kulturalnego na terenie Parku Miejskiego w Błoniu jako atrakcyjnej bazy dydaktycznej, kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej wzmacniającej społeczną, przestrzenną i gospodarczą strukturę centrum miasta.

Projekty realizacyjne:
1.

Rozwój infrastruktury sportowej obejmującej powstanie na terenie kampusu:

a)

szkoły sportowej (na bazie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych),

b)

hali sportowej oraz stadionu lekkoatletycznego (infrastruktura sportowa wspierająca rozwój tej dyscypliny sportu w
Błoniu, mającej swoją głęboko zakorzenioną tradycję i historię zapisaną w działalności L.K.S. Olymp).

2.

Wzmocnienie i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

3.

Wyeksponowanie kultury i historii pożarnictwa w Błoniu poprzez stworzenie centrum muzealno - edukacyjnego.

4.

Wzmocnienie wizerunku parku miejskiego ( koncepcja parku 3D: przestrzeń dla rodzin z małymi dziećmi, młodzieży, osób
starszych) poprzez:

a)

wyodrębnienie oraz określenie tożsamości dróg łączących kampus z resztą miasta, pełniących rolę korytarzy prowadzących
do najważniejszych jego przestrzeni,

b)

wzmocnienie jakości zieleni – opracowanie projektu aranżacji zieleni parkowej,

c)

utworzenie ciągów pieszo - rowerowych,

d)

dodanie funkcji do istniejącego zbiornika wodnego oraz przyległego terenu (mini plaża,
boisko do siatkówki plażowej),

e)

ukształtowanie architektury krajobrazu – projekty typu ‘land art’.

Lokalizacja:

3
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2.4 Strefa czwarta: Stare Glinianki
4
Działania rewitalizacyjne dla Starych Glinianek ukierunkowane są na wzmocnienie tego obszaru oraz stworzenie
atrakcyjnej i ważnej społecznie strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej. Funkcjonalno - przestrzenna koncepcja
rozwoju tego obszaru powinna być rozpatrywana nie tylko w kontekście powierzchni samych glinianek ale
również przestrzeni, która je otacza.
Teren starych glinianek stanowi ważny element przestrzeni publicznej Błonia. Zlokalizowany jest na styku różnych
struktur urbanistycznych, odmiennych pod względem sposobu ich użytkowania:
•
silnie urbanizującej się północnej części Błonia,
•
ul. Lesznowskiej o mieszanym charakterze zagospodarowania skupiającym zabudowę mieszkaniową, 		
usługi, powierzchnie magazynowe,
•
ogródków działkowych,
•
ul. Sochaczewskiej wraz z otoczeniem, będącej północną bramą wjazdową do miasta i dalej, wiodącej w
kierunku centrum miasta ul. Warszawskiej,
•
oraz otoczenia ul. Zacisze obejmującej po części tereny niezagospodarowane i tereny zabudowy 			
jednorodzinnej.
Glinianki stanowią jeden z dwóch najistotniejszych w strukturze Błonia zielonych terenów otwartych.
Zróżnicowane otoczenie glinianek nie stanowi silnego elementu identyfikującego ten obszar. Wjazd na
teren glinianek jest nieczytelny i nieatrakcyjny. Przestrzeń ta jest wyraźnie wyizolowana od centrum miasta
a zróżnicowany i rozproszony charakter funkcji i zabudowy w otoczeniu nie tworzy czytelnego układu
urbanistycznego.
Obszar glinianek łączy formy aktywności rekreacyjnej ze sportową, bazując na istniejącej infrastrukturze hali
sportowej i kortów tenisowych. Działania przewidziane dla tego obszaru w przyszłości powinny zmierzać do
zachowania jak najbardziej naturalnego, typowo zielonego charakteru tej przestrzeni, a lokowane tam funkcje
powinny podkreślać ten charakter. Należy również, na tyle, na ile jest to możliwe, chronić otwartą przestrzeń
wokół glinianek, nie dopuszczając do jej dalszej zabudowy i lokowania aktywności gospodarczych nie wpisujących
się w kontekst przestrzenny i pożądany kierunek rozwoju. Teren ten zawsze powinien stanowić własność miasta.
Realizacja zadań związanych z jego zagospodarowaniem może natomiast odbywać się poprzez prywatnego
inwestora.
Przestrzeń glinianek powinna pozostać otwarta. Warto podkreślić ciekawą funkcję przyrodniczo - edukacyjną jaką
może spełniać ten obszar, zyskując tym samym pierwszy z impulsów społecznych i gospodarczych. W południowej
części glinianek (zaplecze ul. Sochaczewskiej, bramy wjazdowej do miasta) istnieje możliwość realizacji obiektu
obserwacyjno-dydaktycznego do prowadzenia plenerowych lekcji przyrody, biologii lub podobnych. Ważną
rolę może odegrać tutaj współpraca z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Postrzeganie
tego projektu w kategoriach atrakcyjnej, przyciągającej młodzież formy upowszechniania informacji na temat
kierunków prac badawczych, wyników badań, promowania rozwiązań praktycznych, wspartych atrakcyjną,
interaktywną formą prezentacji wpisuje się zarówno w profil działalności Instytutu jak i ma swój ważki wymiar
społeczny. Podtrzymuje bowiem w świadomości mieszkańców, zwłaszcza młodego pokolenia, tożsamość gminy
Błonie, rozpoznawalnej przez lata jako obszar o wysokiej kulturze rolnej.
Poprzez ciekawą aranżację przestrzeni i projekt architektoniczny w połączeniu z proponowanym rozwiązaniem w
zakresie funkcji można wykreować wysokiej jakości produkt lokalny, znajdujący swoje silne wsparcie w kapitale
podstawowym Błonia, wiedzy i ludziach otwartych na dzielenie się nią w innowacyjny sposób. Inicjatywa taka
ma duże szanse na wsparcie w ramach szeregu programów pomocowych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i
tworzenie partnerstw wiedzy, realizowanych we współpracy samorządu z uczelniami, placówkami naukowymi i
przedsiębiorcami.
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STARE GLINIANKI; WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE

TERENY
NIEZAGOSPORAROWANE

MODLIŃ

ZACI

OGRANICZONA
OFERTA REKREACYJNA;
BRAK ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU
MAŁEJ ARCHITEKTURY
ORGANIZUJĄCEJ
PRZESTRZEŃ

BANTEX
STRAŻ
POŻARNA

POLBITA
NATURA
BOTTCHER

LKS OLYMP

SKA

SZE

TERENY
NIEZAGOSPORAROWANE
RYZYKO LOKALIZACJI FUNKCJI
NIEPOZOSTAJĄCYCH W RELACJI Z
NATURALNYM CHARAKTEREM
GLINIANEK
SKŁAD
BUDOWLANY

LE

ZANIEDBANE
TERENY ZIELONE
WOKÓŁ STAWÓW; BRAK
ZDEFINIOWANEGO CHARAKTERU
UŻYTKOWANIA;

NO

WS

KA

PRZESTARZAŁA
INFRASTRUKTURA SPORTOWA;
BRAK PROFESJONALNEGO ZAPLECZA DLA
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GLINIANEK
L.K.S. OLYMP, PZW.
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BRAK
DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ

SZ

X

BRAK
DOSTĘPNOŚCI DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NISKA
JAKOŚĆ PRZESTRZENI;
PRZEMIESZANIE FUNKCJI;
NIEATRAKCYJNE OTOCZENIE

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
Zachodzące w Polsce procesy ekonomiczne i społeczne mają swoje odzwierciedlenie co do oczekiwań względem
jakości otoczenia i rodzą dodatkowe wymagania zapewnienia coraz to nowocześniejszej infrastruktury sportowej.
Kompleksowe obiekty sportowe, oferujące bogatą ofertę rekreacyjno - sportową często pełnią funkcje
ponadlokalne.
Baza ekonomiczna utworzenia i utrzymania takiej infrastruktury wzmocni się poprzez udostępnienie jej jak
największej liczbie mieszkańców miasta jak i obszaru gmin. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej lokalizacji,
zapewniającej nie tylko właściwe parametry przestrzenne ale także otoczenie o zbliżonych funkcjach. Przyjazne
miasto oznacza również miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla wszystkich jego użytkowników.
Obiekty sportowe i rekreacyjne ze względu na swoją naturę stanowią atrakcję dla bardzo różnorodnej grupy
użytkowników, począwszy od dzieci, poprzez osoby w podeszłym wieku oraz grupy osób z różnymi dysfunkcjami
fizycznymi.
Mając to na uwadze miasto musi poważnie rozważyć możliwości lokalizacyjne dla ważnych w jego strukturze
obiektów sportowych. Plan rewitalizacji wyznacza taką przestrzeń w południowej części Błonia w otoczeniu
Parku Miejskiego z przeznaczeniem na pobudowanie m.in. pełnowymiarowej hali lekkoatletycznej oraz stadionu
lekkoatletycznego. W perspektywie czasu oznacza to stopniową relokację tej infrastruktury z obszaru glinianek.
Dla działającego tu z sześćdziesięcioletnią tradycją Ludowego Klubu Sportowego Olymp, stwarza to nowe
możliwości dla przyszłościowego rozwoju, w oparciu o nowoczesną, kompletną infrastrukturę lekkoatletyczną. Do
tego czasu aktualna infrastruktura sportowa zachować może swoje dotychczasowe przeznaczenie i funkcje.
Poprawa jakości i estetyki obszaru glinianek, zorganizowane na wysokim poziomie, bezpieczne tereny zielone,
wyznaczone i zagospodarowane obszary przeznaczone do wypoczynku, strefy ciszy i spokoju, rekreacji rodzinnej
oraz wypoczynku aktywnego, odcinki spacerowe i ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz obiekty i urządzenia
małej architektury a także zadbanie o dostępność dla niepełnosprawnych wypełniać muszą kryteria dobrze
zorganizowanej przestrzeni, o silnej tożsamości w strukturze miasta. Wzmocnienie obszaru glinianek w wymiarze
ekonomicznym zapewnić może w przyszłości nowoczesne zaplecze usługowe, obsługujące teren z włączonymi
funkcjami komercyjnymi (restauracja, kawiarnia, fitness, pokoje gościnne) oraz przestrzenią dla aktywności
Polskiego Związku Wędkarskiego (Koło miejsko-gminne w Błoniu). Proponowana, przyszłościowa lokalizacja
obejmuje obszar istniejącej hali sportowej.
Przystosowanie glinianek do nowych funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych i poznawczych (w tym realizacja
obiektu obserwacyjno - dydaktycznego) ma swoje ekonomiczne, społeczne i przestrzenne uzasadnienie.
Wprowadza elementy wyróżniające ten obszar w strukturze miasta, podkreślające jego tożsamość, tworzące
nową przestrzeń spotkań i budowania więzi społecznych. W otoczeniu silnie urbanizującej się i odseparowanej
pod względem infrastruktury społecznej północnej części Błonia, przestrzeń ta nabiera dodatkowego charakteru
integrującego.

WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE, WAŻNE W PERSPEKTYWIE REWITALIZACJI STREFY STARE GLINIANKI
STREFA NATURY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zróżnicowane otoczenie glinianek, brak silnego elementu identyfikującego obszar,
nieczytelny i nieatrakcyjny wjazd,
przestrzeń wyraźnie wyizolowana od centrum miasta,
zróżnicowany i rozproszony charakter funkcji i zabudowy w otoczeniu,
osłabiona relacja funkcjonalna między obszarami ważnymi w strukturze miasta,
brak podstawowej infrastruktury, w tym dla osób niepełnosprawnych,
brak zorganizowanych miejsc parkingowych,
niska jakość oraz brak kształtowania elementów zielonych,
zły stan techniczny i przestarzała infrastruktura sportowa.
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MODLIŃ

1

SKA
3 min

P
BABSKA

OD BRUKU

2

P

4 min

CZARNA

LE

KAFLARNIA
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SZ

DOŁKI

N

O

W

SK

A

PIERWSZA

CENTRUM

1866m ~ 2km

5 min
CENTRUM
(WARSZAWSKA)

POTRZEBA WYZNACZENIA ODCINKÓW SPACEROWYCH I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH; ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA
KONCEPCJA URBANISTYCZNA ILUSTRUJĄCA KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA STREFY CZWARTEJ - STARE GLINIANKI
LE
SZ
WS
KA

POLNA

NO

CAŁORCZNY OBSZAR:
REKREACJI RODZINNEJ
WYPOCZYNKU AKTYWNEGO
REKREACJI DLA MŁODZIEŻY (KĄPIELISKO,
BOISKA, BAZA ROWEROWA, EKOLOGICZNA
ŚCIEŻKA ZDROWIA, INFRASTRUKTURA
SANITARNA)

WYKREOWANIE POŁĄCZEŃ
KOMUNIKUJĄCYCH TEREN GLINIANEK
Z OTOCZENIEM

G

S PA C E R O W

A

G

POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA:
PUSTE TERENY PO DRUGIEJ STRONIE
LESZNOWSKIEJ JAKO ZAPLECZE DLA
TERENÓW REKREACYJNYCH GLINIANEK
(BASEN, BOWLING, FITNESS, SPA) ORAZ
WPROWADZENIE DODATKOWYCH FUNKCJI
Z MYŚLĄ O ROZWIJAJĄCYCH SIĘ TERENACH
MIESZKANIOWYCH PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI
BŁONIA
ZLOKALIZOWANIE WIELOFUNKCYJNEGO
OBIEKTU ŁĄCZĄCEGO FUNKCJE:
CENTRUM SZKOLENIOWO-WĘDKARSKIE
Z OFERTĄ KWATER NOCLEGOWYCH,
STANOWISKA WĘDKARSKIE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
KAMERALNA SALA BANKIETOWA DO 60
OSÓB NA UROCZYSTOŚCI RODZINNE,
BIZNESOWE I KONCERTY, POLANA
REKREACYJNO - PIKNIKOWA, ZADASZONE
STANOWISKA PIKNIKOWE (GRILL)

STREFA CISZY I SPOKOJU.
ZACHOWANIE ZBIORNIKÓW
WODNYCH W ISTNIEJĄCYM UKŁADZIE

G
PA
SS
O
W
SK
A

SOCHACZEWSK

A

?

?

?

STREFA PRZEMIESZANYCH FUNKCJI
MIESZKANIOWO - USŁUGOWYCH
REALIZACJA OBIEKTU OBSERWACYJNO DYDAKTYCZNEGO. UTWORZENIE NOWEJ
BRAMY NA TEREN GLINIANEK OD STRONY
CENTRUM MIASTA

POTENCJAŁ ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW PRYWATNYCH (OBECNIE
SKŁAD BUDOWLANY I PRALNIA
CHEMICZNA) Z WPROWADZENIEM FUNKCJI
REKREACYJNYCH I PARKINGÓW

WZMOCNIONE POŁĄCZENIA
KOMUNIKACYJNE Z CENTRUM
MIASTA, ULICĄ WARSZAWSKĄ
(BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH),
ROZBUDOWUJĄCĄ SIĘ DZIELNICĄ
MIESZKANIOWĄ I ZABYTKOWYM
CMENTARZEM MARIANICKIM
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REFERENCJE - PRZESTRZEŃ STARYCH GLINIANEK
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LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

Strefa czwarta - Stare Glinianki
Projekt główny:

Przystosowanie obszaru starych glinianek do nowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych i poznawczych wraz z działaniami na rzecz wzmocnienia jego
przestrzennego, społecznego i gospodarczego znaczenia w strukturze Błonia.

Projekty realizacyjne:
1.

Projekt poprawy jakości i estetyki obszaru starych glinianek poprzez zorganizowanie bezpiecznych terenów zielonych 		
uwzględniających:

•

odcinki spacerowe,

•

ścieżki rowerowe,

•

rozwiązania infrastrukturalne dla niepełnosprawnych,

•

projekty małej architektury,

•

rekultywację zbiorników wodnych,

•

miejsca parkingowe.

2.

Projekt dotyczący stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi, młodzieży, wędkarzy, stosownie do potrzeb i
preferowanych form wypoczynku każdej z grup oraz całorocznej aktywności fizycznej.

3.

Projekt wzmocnienia obszaru glinianek w wymiarze społecznym poprzez:

•

wprowadzenie funkcji dydaktycznych w ramach pobudowania skierowanego dla dzieci i młodzieży obiektu
obserwacyjno–dydaktycznego z przeznaczeniem organizacji terenowych lekcji przyrody, biologii i lub podobnych. Obiekt
zlokalizowany w południowej części glinianek pełnić będzie funkcję bramy wprowadzającej na teren glinianek
od strony ul. Sochaczewskiej.

4.

Projekt wzmocnienia obszaru glinianek w wymiarze ekonomicznym poprzez:

•

realizację nowoczesnego obiektu usługowego, do obsługi terenu glinianek z funkcjami komercyjnymi (restauracja,
kawiarnia, fitness, zaplecze noclegowe) oraz przestrzenią dla aktywności Polskiego Związku Wędkarskiego (Koło miejskogminne w Błoniu) i prowadzenia szkółki wędkarskiej.

Lokalizacja:

4
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Załączniki:
Działania rewitalizacyjne dla Starych Glinianek ukierunkowane są na wzmocnienie tego obszaru oraz stworzenie
atrakcyjnej i ważnej społecznie strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej. Funkcjonalno - przestrzenna koncepcja
ZAŁĄCZNIK
NR 1: PROJEKTY
REWITALIZACYJNE
rozwoju tego obszaru
powinna
być rozpatrywana
nie tylko w kontekście powierzchni samych glinianek ale
również przestrzeni, która je otacza.

ZAŁĄCZNIK NR 2: STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ; BUDYNKI GMINNE W EWIDENCJI KONSERWATORA

Teren starych glinianek
stanowi ważny element przestrzeni publicznej Błonia. Zlokalizowany jest na styku różnych
ZAŁĄCZNIK NR 3: HARMONOGRAM DLA PROJEKTU LOKALNEGO PLANU REWITALIZACJI BŁONIA
struktur urbanistycznych, odmiennych pod względem sposobu ich użytkowania:
•silnie urbanizującej się północnej części Błonia,
•ul. Lesznowskiej o mieszanym charakterze zagospodarowania skupiającym zabudowę mieszkaniową, 		
usługi, powierzchnie magazynowe,
•ogródków działkowych,
•ul. Sochaczewskiej wraz z otoczeniem, będącej północną bramą wjazdową do miasta i dalej, wiodącej w
kierunku centrum miasta ul. Warszawskiej,
•oraz otoczenie ul. Zacisze po części tereny niezagospodarowane i tereny zabudowy jednorodzinnej.
Glinianki stanowią jeden z dwóch najistotniejszych w strukturze Błonia zielonych terenów otwartych.
Zróżnicowane otoczenie glinianek nie stanowi silnego elementu identyfikującego ten obszar. Wjazd na
teren glinianek jest nieczytelny i nieatrakcyjny. Przestrzeń ta jest wyraźnie wyizolowana od centrum miasta
a zróżnicowany i rozproszony charakter funkcji i zabudowy w otoczeniu nie tworzy czytelnego układu
urbanistycznego.
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Obszar glinianek łączy formy aktywności rekreacyjnej ze sportową, bazując na istniejącej infrastrukturze hali
sportowej i kortów tenisowych. Działania przewidziane dla tego obszaru w przyszłości powinny zmierzać do
zachowania jak najbardziej naturalnego, typowo zielonego charakteru tej przestrzeni, a lokowane tam funkcje
powinny podkreślać ten charakter. Należy również, na tyle, na ile jest to możliwe, chronić otwartą przestrzeń
wokół glinianek, nie dopuszczając do jej dalszej zabudowy i lokowania aktywności gospodarczych nie wpisujących
się w kontekst przestrzenny i pożądany kierunek rozwoju. Teren ten zawsze powinien stanowić własność miasta.
Realizacja zadań związanych z jego zagospodarowaniem może natomiast odbywać się poprzez prywatnego
inwestora.
Przestrzeń glinianek powinna pozostać otwarta. Warto podkreślić ciekawą funkcję przyrodniczo - edukacyjną jaką
może spełniać ten obszar, zyskując tym samym pierwszy z impulsów społecznych i gospodarczych. W południowej
części glinianek (zaplecze ul. Sochaczewskiej, bramy wjazdowej do miasta) istnieje możliwość realizacji obiektu
obserwacyjno-dydaktycznego do prowadzenia terenowych lekcji przyrody, biologii i geografii. Ważną rolę może
odegrać tutaj współpraca z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Postrzeganie tego projektu
w kategoriach atrakcyjnej, przyciągającej młodzież formy upowszechniania informacji na temat kierunków prac
badawczych, wyników badań, promowania rozwiązań praktycznych, wspartych atrakcyjną, interaktywną formą
prezentacji wpisuje się zarówno w profil działalności Instytutu jak i ma swój ważki wymiar społeczny. Podtrzymuje
w świadomości mieszkańców, zwłaszcza młodego pokolenia, tożsamość gminy Błonie, rozpoznawalnej przez lata
jako obszar o wysokiej kulturze rolnej.
Poprzez ciekawą aranżację przestrzeni i projekt architektoniczny w połączeniu z proponowanym rozwiązaniem w
zakresie funkcji można wykreować wysokiej jakości produkt lokalny, znajdujący swoje silne wsparcie w kapitale
podstawowym Błonia, wiedzy i ludziach otwartych na dzielenie się nią w innowacyjny sposób. Inicjatywa taka
ma duże szanse na wsparcie w ramach szeregu programów pomocowych ukierunkowanych na rozwój wiedzy
i tworzenie partnerstw a realizowanych we współpracy samorządu z uczelniami, placówkami naukowymi i
przedsiębiorcami.

ZAŁĄCZNIK NR 1: PROJEKTY REWITALIZACYJNE

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

Strefa pierwsza - Centrum Miasta
Projekt główny:

Wzmocnienie struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Błonia oraz oferty usługowo-handlowej podnoszących znaczenie centrum dla mieszkańców,
jako przeciwwagi dla suburbanizacji, zanikania więzi społecznych i koncentracji aktywności gospodarczych na obszarach peryferyjnych.

Projekty realizacyjne:
Podstrefa 1A: ul. Sochaczewska i ul. Powstańców - brama wjazdowa do miasta od strony północnej
1.1
obszar ulicy Sochaczewskiej:
Projekt nadania charakteru miejskiego ulicy Sochaczewskiej, poprzez realizację nowych,
atrakcyjnych i estetycznych pierzei budujących przestrzeń ulicy na odcinku od ulicy
Targowej do ul. Poniatowskiego. Realizacja projektu zawiera dodatkowo aranżację
zieleni, uwzględniającą specyfikę lokalizacji ulicy w pasie drogi krajowej nr 2 oraz
wykreowanie tzw. zielonych korytarzy w kierunku północnym miasta. Całość tworzyć
ma nowoczesny i reprezentacyjny układ urbanistyczny.

Lokalizacja:
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P

TA

ŃC

ÓW

1A
KIEGO

1.2
obszar ulicy Powstańców (przy wjeździe od ul. Poniatowskiego):
Projekt nadania charakteru biznesowego ulicy Powstańców, o ściśle określonym profilu
gospodarczym, oferującej wysokiej jakości usługi dealerów branży samochodowej.
W celu zachowania tożsamości i ciągłości, realizacja projektu zawiera dodatkowo
aranżację zieleni, uwzględniającą specyfikę lokalizacji ulicy w pasie drogi krajowej nr
2 oraz wykreowanie tzw. zielonych korytarzy w kierunku północnym miasta. Całość
tworzyć ma nowoczesny i reprezentacyjny układ urbanistyczny, wkomponowujący się w
rozwiązania dla ulicy Sochaczewskiej.

A

S
OW

J A N A PAW
ŁA II

P O N I AT O W S

1.
Projekty wzmocnienia
ulic
stanowiących
bramę
wjazdową do miasta:

Podstrefa 1B: Rynek i ulica Warszawska

2.2
obszar ulicy Kościuszki:
Projekt kameralnego, otoczonego zielenią atrakcyjnego kompleksu, łączącego funkcje
handlowe, restauracyjne (kawiarnie), z obszarem sztuki (małe galerie artystyczne)wraz z
mieszkaniami. Realizacja projektu uwzględnia działalność zlokalizowanego tam ośrodka
zdrowia, zakładając jego rozwój i poszerzenie oferty usług medycznych dla mieszkańców
Błonia i okolic.
2.3
obszar Rynku:
Projekt prestiżowego w skali Błonia, wyspecjalizowanego ośrodka usługowego,
skupiającego funkcje publiczne oraz inne usługi ogólnomiejskie w połączeniu z
działalnością komercyjną w zakresie usług prawniczych, zarządzania, finansowych,
bankowych itp. Dodatkowo przestrzeń oficjalnych spotkań oraz działalności handlowej.
W założeniach projektowych ma to być obiekt podnoszący jakość środowiska pracy i
przestrzeni działalności usługowej na rzecz mieszkańców, który wraz z budynkiem
Ratusza Miejskiego stanowić ma wizytówkę miasta, podnosić jakość przestrzeni oraz
podkreślać znaczenie Rynku jako serca miasta.

Lokalizacja:
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2.1
obszar ulic Warszawskiej, Powstańców, Poniatowskiego i Engelmana:
Projekt wielofunkcyjnego centrum usługowego - handlowego „WARSZAWSKA”. Obok
przestrzeni komercyjnej proponuje się stworzenie zaplecza biurowo-warsztatowego,
sugerowanego jako centralna siedziba działających na terenie miasta i gminy, a nawet
powiatu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów oraz innych form aktywności
lokalnej.

P O N I AT O W S

2. Projekty zagospodarowania
terenów w kierunku rozwoju
nowych
form
aktywności
oraz usług ogólnomiejskich i
cenotwórczych:

ZAŁĄCZNIK NR 1: PROJEKTY REWITALIZACYJNE

•

scalających przestrzeń centrum oraz łączących nowe strukturalne nośniki jego
rozwoju (w tym, miejsca handlowo-usługowe, kampus edukacyjno-sportowy,
zabudowę mieszkaniową w centrum),

•

korzystnie wpływających na cyrkulację ruchu pieszych, skłaniających do
dłuższego przebywania w centrum miasta (jako potencjalnych nabywców
usług i odbiorców oferty handlowej),

•

podnoszących bezpieczeństwo przemieszczania się pieszych i rowerzystów,

•

uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

3.2
Projekt lokalizacji miejsc parkingowych. W ramach projektu możliwość
wprowadzenia atrakcyjnego dla mieszkańców rozwiązania typu park&cycle (oferta
zaparkowania samochodu i czasowego wynajęcia roweru). Uwaga: wokół tego
ostatniego istnieje możliwość tworzenia ciekawych, innowacyjnych projektów
społecznych angażujących rodziny, dzieci, młodzież w promowanie takiej właśnie
formy przemieszczania się po mieście. Zaletą jest tutaj kompaktowość centrum jak i
stosunkowo liczna populacja młodych rodzin z dziećmi.

4.
Projekty
podnoszące
estetykę miasta oraz kształtujące
świadomość estetyczną
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Lokalizacja:
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3.1
obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Nową, Kościuszki, Warszawską i 11
Listopada. Projekt stworzenia ciągów komunikacyjnych:

P O N I AT O W S

3.
Projekty
poprawy
dostępności
centrum miasta
dla mieszkańców wraz ze
wzmocnieniem
jego
funkcji
komercyjnych:

4.1
obszar ulicy Warszawskiej:
Projekt nowej aranżacji ul. Warszawskiej – stworzenie bulwaru miejskiego wraz z
rozwiązaniami z zakresu małej architektury i zieleni oraz infrastrukturą dopasowaną do
potrzeb niepełnosprawnych, matek z wózkami, rowerzystów.
4.2
obszar strefy Centrum Miasta:
Projekt dotyczący opracowania programu jakości przestrzeni, ukierunkowanego na
poprawę estetyki miasta, promującego i tłumaczącego politykę miasta w tym zakresie.
Program obejmować powinien m.in. informacje dotyczące dopuszczalnych proporcji i
sylwetki budynków, wysokości pięter, nachylenia i pokrycia dachu, ukształtowania oraz
materiałów pokrycia fasad, technologii okien, lokalizacji reklam, ich wielkości, kolorystyki
oraz dopuszczalnych innych elementów jak rolety, okiennice, anteny satelitarne. (Projekt
zalecany jako działanie towarzyszące pracom rewitalizacyjnym)

projekty nieinwestycyjne

4.3
obszar strefy Centrum Miasta:
Projekt konsultacji z uwzględnieniem formuły warsztatowej lub szkoleniowej dla
właścicieli nieruchomości, w zakresie zachowania ładu przestrzennego i estetyki w
obszarze działań inwestycyjnych i remontowych. W ramach projektu doradztwo dla
indywidualnych osób, wspieranie grup mieszkańców zainteresowanych wspólnym
remontem, dodatkowe informacje z zakresu regulacji prawnych czy źródeł finansowania.
(Projekt zalecany jako wypracowanie praktyki działania)
Uwaga: Realizacja projektów 4.2 i 4.3 poprzedzać powinna indywidualne działania
remontowe właścicieli, podejmowane w ramach rewitalizacji.

Podstrefa 1C: zabudowa osiedlowa w granicach ulic: 11 Listopada, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Traugutta oraz w kierunku ul. Sochaczewskiej
– usługi społeczne
(projekty fazy I)
•

Działania w sferze organizacyjno – prawnej zmierzające do określenia zasad współpracy w oparciu o deklarację partnerów,
o woli uczestniczenia w projekcie.

•

Proponuje się budowanie struktury projektu w oparciu o trzech najważniejszych partnerów: miasto, powiat, spółdzielnię mieszkaniową.
Muszą oni dokonać wyboru formy organizacyjno - prawnej i finansowej będącej podstawą ich współpracy.

ZAŁĄCZNIK NR 1: PROJEKTY REWITALIZACYJNE

5.1
Projekt z zakresu komunikacji społecznej:
Projekt dotyczący opracowania interaktywnego programu informacyjnego,
dostarczającego wiedzy w obszarze zmian demograficznych i wpływu na funkcjonowanie
społeczności lokalnych, potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
promującego i tłumaczącego politykę miasta w tym zakresie. (Projekt zalecany jako
działanie towarzyszące pracom rewitalizacyjnym; warto rozważyć realizację tego
projektu wspólnie z powiatem).
5.2
Projekt z zakresu prac studialnych:
Projekt dotyczący opracowania szczegółowej strategii działania dostarczającej
zrozumiałej i precyzyjnej informacji na temat planowanych do realizacji zadań, w tym
m.in. szczegółowe rozpoznanie potrzeb, powiązanie potrzeb z pożądanymi usługami i
oszacowanie kosztów, zbadanie możliwości stopniowego rozwoju różnych wariantów
świadczenia usług .
5.3
Projekt utworzenia Strefy Zintegrowanych Usług Społecznych w Błoniu pt.
„Łącząc mieszkanie, zdrowie i opiekę”:

Lokalizacja:
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5.
Projekty ukierunkowane
na poprawę jakości życia,
infrastruktury
społecznej
i
technicznej wraz z serwisem
usług dla osób starszych i
niepełnosprawnych:

Innowacyjność i skala projektu, wymaga po stronie osób decyzyjnych, realizatorów projektu zmiany sposobu myślenia, odwrotu
od tradycyjnych metod inwestowania. Wymaga on umiejętności komunikowania się, zarządzania i moderowania tak zintegrowanym
procesem projektowym. Stanowi on również element budowania tożsamości i jakości relacji międzyludzkich oraz odpowiedź na
jeden z ważnych problemów miasta.

P O N I AT O W S

•

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

Projekty w sferze przestrzennej, społecznej, inwestycyjno–remontowej (faza I):
a)

Projekt wzmocnienia przestrzeni publicznej przedmiotowego obszaru, wraz z
rozwiązaniami z zakresu małej architektury i zieleni, oświetlenia oraz infrastrukturą
dopasowaną do potrzeb niepełnosprawnych, matek z wózkami, rowerzystów oraz
miejscami parkingowymi.

b)

Projekt stworzenia integracyjnego placu zabaw z funkcjami zaprojektowanymi
dla dzieci niepełnosprawnych z różnym stopniem upośledzenia.

c)

Projekt stworzenia tzw. „open air meeting point”- specjalnie zaaranżowanego, przy
pomocy projektów zieleni, lekkiej konstrukcji zabudowy z elementami sztuki, miejsca
spotkań mieszkańców osiedla, z możliwością wprowadzenia sezonowych usług
gastronomicznych (np. kawiarenki)

d)

Projekt stworzenia ośrodka skupiającego usługi praktyk lekarskich, pielęgniarskich,
usługi rehabilitacyjne, aptekę, punkt pocztowy, kafejkę internetową, punkt 		
informacyjny, salonik prasowy, przedszkole, świetlice, kawiarnię typu „Empik Cafe”,
klub brydżowy, gabinet kosmetyczno-fryzjerski oraz inne usługi uzupełniające ofertę
ośrodka.

e)

Projekt poprzedzony szczegółową inwentaryzacją techniczną:

•

adaptacji i podniesienia standardu technicznego budynków,

•

odnowienia głównych strukturalnych części budynków – dach, fasady, okna/drzwi,
klatki schodowe, korytarze, instalacja wind dla niepełnosprawnych,

•

wymiany technicznych instalacji budynków – (sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, systemy wentylacyjne itp.

•

inwestycji podnoszących efektywność energetyczną budynków,

•

instalacji nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.

Faza II obejmować będzie zadania związane z adaptacją zasobów mieszkaniowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1: PROJEKTY REWITALIZACYJNE

Strefa druga – tereny po zakładach Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ oraz otoczenie stacji
kolejowej
Projekt główny:

Stworzenie przestrzeni aktywności gospodarczej, skupiającej i stymulującej długofalowy rozwój firm, pobudzenie i wspieranie działalności proinnowacyjnej
oraz działań na rzecz przywrócenia ekonomicznej, przestrzennej i społecznej żywotności ważnych w strukturze Błonia terenów.

Projekty realizacyjne:
Podstrefa 2A: tereny po Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ
1.
Projekty dla terenów
po Zakładach MechanicznoPrecyzyjnych Mera: MERA –
„Rozwój w nawiązaniu do tradycji
i kapitału podstawowego. Park
technologiczny”:

1.1
Projekt
tworzenia przestrzeni aktywności gospodarczej, skupiającej
i stymulującej długofalowy rozwój firm branżowo podobnych, działających w
technologicznie zbliżonych lub uzupełniających się sektorach.

Lokalizacja:

1.2
Projekt opracowania spójnej koncepcji urbanistycznej pokazującej kierunki
i możliwości rozwinięcia najkorzystniejszych funkcji na tym terenie, kształtowania
zagospodarowania terenu i przebudowy obiektów.
1.3
Projekt tworzenia bazy dla rozwoju zawodowego, pozyskania i zatrzymania w
mieście dobrze wykształconej, specjalistycznej kadry pracowników (branżowe centrum
kształcenia zawodowego)

2A

1.4
Projekt
„MB_Fabryka” kształtowania wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania naukami ścisłymi, techniką oraz stworzenia zaplecza dla rozwoju
młodych przedsiębiorców w powiązaniu z centrum edukacyjno-naukowym:
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•

centrum myśli technicznej dla dzieci i młodzieży,

•

międzyszkolna pracownia do pokazowych zajęć z fizyki, techniki,
informatycznych, edukacji matematycznej, ekonomicznej, w zakresie nowych
technologii i rozwiązań innowacyjnych,

•

centrum doradztwa,

•

centrum współpracy międzynarodowej,

•

zaplecze instytucji otoczenia biznesu,

•

możliwość lokalizacji powierzchni wystawienniczej oraz obserwatorium
astronomicznego.

1.5
Projekt stworzenia interaktywnego muzeum promującego historię terenu i
związanych z nią zakładów, w przyszłości rozbudowanego o moduł promujący nowe,
działające na tym terenie innowacyjne firmy.

Podstrefa 2B: Otoczenie stacji kolejowej i tereny PKP
2.
Zintegrowany projekt zabudowy obejmujący trzypiętrowe budynki oferujące przestrzeń biurowomieszkalną w różnych kategoriach cenowych wraz z infrastrukturą parkingową. Projekt skierowany jest do osób
indywidualnych, początkujących przedsiębiorców oraz firm zainteresowanych wynajmem lub zakupem tańszych,
lecz dobrego standardu mieszkań i powierzchni biurowych.

Podstrefa 2C Ul. Grodziska – brama wjazdowa do miasta
3.
Projekt wzmocnienia połączenia między dworcem kolejowym a centrum miasta. Podniesienie jakości
przestrzeni publicznej przedmiotowego obszaru.
4.
Projekt ośrodka hotelowo – konferencyjnego w ramach wykreowania bramy wjazdowej do miasta.
Podniesienie estetyki ulicy Grodziskiej.

Lokalizacja:

2B

2C
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LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

Strefa trzecia - Park Miejski
Projekt główny:

Utworzenie kampusu sportowo - edukacyjnego i kulturalnego na terenie Parku Miejskiego w Błoniu jako atrakcyjnej bazy dydaktycznej, kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej wzmacniającej społeczną, przestrzenną i gospodarczą strukturę centrum miasta.

Projekty realizacyjne:
1.

Rozwój infrastruktury sportowej obejmującej powstanie na terenie kampusu:

a)

szkoły sportowej (na bazie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych),

b)

hali sportowej oraz stadionu lekkoatletycznego (infrastruktura sportowa wspierająca rozwój tej dyscypliny sportu w
Błoniu, mającej swoją głęboko zakorzenioną tradycję i historię zapisaną w działalności L.K.S. Olymp).

2.

Wzmocnienie i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

3.

Wyeksponowanie kultury i historii pożarnictwa w Błoniu poprzez stworzenie centrum muzealno - edukacyjnego.

4.

Wzmocnienie wizerunku parku miejskiego (koncepcja parku 3D: przestrzeń dla rodzin z małymi dziećmi, młodzieży, osób
starszych) poprzez:

a)

wyodrębnienie oraz określenie tożsamości dróg łączących kampus z resztą miasta, pełniących rolę korytarzy prowadzących
do najważniejszych jego przestrzeni,

b)

wzmocnienie jakości zieleni – opracowanie projektu aranżacji zieleni parkowej,

c)

utworzenie ciągów pieszo - rowerowych,

d)

dodanie funkcji do istniejącego zbiornika wodnego oraz przyległego terenu (mini plaża,
boisko do siatkówki plażowej),

e)

ukształtowanie architektury krajobrazu – projekty typu ‘land art’.

Lokalizacja:

3
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Strefa czwarta - Stare Glinianki
Projekt główny:

Przystosowanie obszaru starych glinianek do nowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych i poznawczych wraz z działaniami na rzecz wzmocnienia jego
przestrzennego, społecznego i gospodarczego znaczenia w strukturze Błonia.

Projekty realizacyjne:
1.

Projekt poprawy jakości i estetyki obszaru starych glinianek poprzez zorganizowanie bezpiecznych terenów zielonych 		
uwzględniających:

•

odcinki spacerowe,

•

ścieżki rowerowe,

•

rozwiązania infrastrukturalne dla niepełnosprawnych,

•

projekty małej architektury,

•

rekultywację zbiorników wodnych,

•

miejsca parkingowe.

2.
Projekt dotyczący stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi, młodzieży, wędkarzy, stosownie do potrzeb i
preferowanych form wypoczynku każdej z grup oraz całorocznej aktywności fizycznej.
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3.

Projekt wzmocnienia obszaru glinianek w wymiarze społecznym poprzez:

•

wprowadzenie funkcji dydaktycznych w ramach pobudowania skierowanego dla dzieci i młodzieży obiektu
obserwacyjno–dydaktycznego z przeznaczeniem organizacji terenowych lekcji przyrody, biologii lub podobnych. Obiekt
zlokalizowany w południowej części glinianek pełnić będzie funkcję bramy wprowadzającej na teren glinianek od strony
ul.Sochaczewskiej.

4.

Projekt wzmocnienia obszaru glinianek w wymiarze ekonomicznym poprzez:

•

realizację nowoczesnego obiektu usługowego, do obsługi terenu glinianek z funkcjami komercyjnymi (restauracja,
kawiarnia, fitness, zaplecze noclegowe) oraz przestrzenią dla aktywności Polskiego Związku Wędkarskiego (Koło miejskogminne w Błoniu) i prowadzenia szkółki wędkarskiej.

Lokalizacja:

4

ZAŁĄCZNIK NR 2: STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. BUDYNKI GMINNE W EWIDENCJI KONSERWATORA

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA BŁONIA

1 - UL. POSELSKA (JANA PAWŁA II) 1
7
6

5

4

3

2 - RYNEK 13
2

3 - UL. WARSZAWSKA 4
1

LEGENDA:
OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
OBIEKTY W EWIDENCJI KONSERWATORA
OBIEKTY W EWIDENCJI KONSERWATORA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY
GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ (UKŁAD URBANISTYCZNY)
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ZAŁĄCZNIK NR 2: STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. BUDYNKI GMINNE W EWIDENCJI KONSERWATORA

3 - UL. WARSZAWSKA 18

3 - UL. WARSZAWSKA 37
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3 - UL. SOCHACZEWSKA 2

3 - UL. SOCHACZEWSKA 3

ZAŁĄCZNIK NR 3: HARMONOGRAM DLA PROJEKTU LOKALNEGO PLANU REWITALIZACJI BŁONIA

Strefa pierwsza - Centrum Miasta
Projekt główny:

Wzmocnienie struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Błonia oraz oferty usługowo-handlowej podnoszących znaczenie centrum dla
mieszkańców, jako przeciwwagi dla suburbanizacji, zanikania więzi społecznych i koncentracji aktywności gospodarczych na obszarach peryferyjnych.

Cele które realizują projekty:

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

●
●
●
●
●

ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
odnowa infrastruktury mieszkaniowej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie struktury przestrzennej,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
wzmocnienie bezpieczeństwa,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa.

●
●

budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
inwestor zewnętrzny,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

Faza I:
60 - 80 tys.

ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie struktury przestrzennej,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
wzmocnienie bezpieczeństwa,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości.

●
●

budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
inwestor zewnętrzny,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

Faza I:
60 - 80 tys.

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
wzmocnienie bezpieczeństwa,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości.

●
●
●

inwestor zewnętrzny,
budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

Faza I:
60 - 80 tys.

Czas realizacji / fazy:

Projekty realizacyjne:
Podstrefa 1A: ul. Sochaczewska i ul. Powstańców - brama wjazdowa do miasta od strony północnej

●
●
●

2016

2022

●

faza I

faza II
2016

2022
2031

●
●
●
●

Faza II3

2031

●

●
●
●

2027

●
●
●
●

2027

1.2
obszar ulicy Powstańców (przy wjeździe od ul. Poniatowskiego):
Realizacja fragmentów nowych pierzei, budowa obiektów o funkcji usług ogólnomiejskich, komercyjnych, budowa ciągów komunikacyjnych, rozbudowa infrastruktury
uzupełniającej, miejsca parkingowe, zieleń.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

2022

J A N A PAW
ŁA II

●

faza II

2031

1A

faza I

2027

●

2022

T

2022

WS

Faza II3

2017

PO

●
●
●

2017

A

ÓW

2012

SOCHACZEWSK

C
AŃ

2012

Lokalizacja:

KIEGO

1.1
obszar ulicy Sochaczewskiej:
Nadanie charakteru miejskiego, realizacja fragmentów nowych pierzei, budowa
obiektów o funkcji usług ogólno-miejskich, budowa ciągów komunikacyjnych,
rozbudowa infrastruktury uzupełniającej, miejsca parkingowe, zieleń.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

P O N I AT O W S

1.
Projekty wzmocnienia
ulic
stanowiących
bramę
wjazdową do miasta1:

Podstrefa 1B: Rynek i ulica Warszawska

A

PO

WS

TA

W

●
●

1B
J A N A PAW
ŁA II

●
●
●
●
●

●
●
●

faza I

Faza II3

2014

faza II
2018
2017

SOCHACZEWSK

Ó
ŃC

●
●
●
●

2012

Lokalizacja:

KIEGO

2.1
obszar ulic Warszawskiej, Powstańców, Poniatowskiego i Engelmana:
Projekt wielofunkcyjnego centrum usługowego - handlowego „WARSZAWSKA”. Obok
przestrzeni komercyjnej proponuje się stworzenie zaplecza biurowo-warsztatowego,
sugerowanego jako centralna siedziba działających na terenie miasta i gminy, a nawet
powiatu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów oraz innych form aktywności
lokalnej.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

P O N I AT O W S

2. Projekty zagospodarowania
terenów w kierunku rozwoju
nowych
form
aktywności
oraz usług ogólnomiejskich i
cenotwórczych:

UWAGI:
1
- Projekty wzmacniania i podnoszenia estetyki bram jazdowych do miasta tj. ulic Sochaczewskiej, Powstańców,
Grodziskiej również Targowej, mogą być realizowane jako:
- niezależne, pojedyncze projekty związane z konkretną ulicą i jej otoczeniem,
- zintegrowany w skali miasta projekt, obejmujący wszystkie trzy ulice,
- projekt realizowany w ramach zadań przypisanych kolejnym strefom w mieście.
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto.
3
- koszt możliwy do oszacowania po realizacji zadań w ramach fazy I

1
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●
●
Faza II
●
●

projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
realizacja przedsięwzięcia.

Lokalizacja:

SOCHACZEWSK

●
●
●
●

A

PO

TA
WS

1B
J A N A PAW
ŁA II

ŃC

ÓW

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
wzmocnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta,
poprawa dostępności komunikacyjnej,
zapewnienie dostępności dla osób
niepełnosprawnych,
ochrona środowiska poprzez ograniczenie ruchu
kołowego w centrum.

2014

●

●
●
●
●

budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2031

2027

2022

2017

2018

Faza II3
faza I faza II
2016
2031

●
●
●
●
●
●

●
●
●

faza II

2031

●

faza I

2027

wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury,
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
rozwiązanie kwestii własnościowych,
program rozwoju dróg w mieście.

Faza I:
60 - 80 tys.

●

Faza II3

2027

•
•
Faza I2
●
●
●

budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
lokalni przedsiębiorcy,
inwestor zewnętrzny,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

●
●

2022

•

scalających przestrzeń centrum oraz łączących nowe strukturalne nośniki jego
rozwoju (w tym, miejsca handlowo-usługowe, kampus edukacyjno-sportowy,
zabudowę mieszkaniową w centrum),
korzystnie wpływających na cyrkulację ruchu pieszych, skłaniających do
dłuższego przebywania w centrum miasta (jako potencjalnych nabywców
usług i odbiorców oferty handlowej),
podnoszących bezpieczeństwo przemieszczania się pieszych i rowerzystów,
uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

●
●

●
●
●
●
●
●

●

KIEGO

•

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
wzmocnienie bezpieczeństwa,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta

●

●
●
●
●

P O N I AT O W S

3.1
obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Nową, Kościuszki, Warszawską i 11
Listopada. Projekt stworzenia ciągów komunikacyjnych:

Faza I:
60 - 80 tys.

●

2.3
obszar Rynku:
Projekt prestiżowego w skali Błonia, wyspecjalizowanego ośrodka usługowego,
skupiającego funkcje publiczne oraz inne usługi ogólnomiejskie w połączeniu z
działalnością komercyjną w zakresie usług prawniczych, zarządzania, finansowych,
bankowych itp. Dodatkowo przestrzeń oficjalnych spotkań oraz działalności handlowej.
W założeniach projektowych ma to być obiekt podnoszący jakość środowiska pracy i
przestrzeni działalności usługowej na rzecz mieszkańców, który wraz z budynkiem Ratusza
Miejskiego stanowić ma wizytówkę miasta, podnosić jakość przestrzeni oraz podkreślać
znaczenie Rynku jako serca miasta.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
●
wypracowanie modelu współpracy,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

3.
Projekty
poprawy
dostępności
centrum miasta
dla mieszkańców wraz ze
wzmocnieniem
jego
funkcji
komercyjnych:

inwestor zewnętrzny,
budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2022

J A N A PAW
ŁA II

●
●
●

2017

1B

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
wzmocnienie bezpieczeństwa,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta

Faza I:
50 - 60 tys.
Faza II3

faza I
2014

faza II
2018
2017

PO

ÓW

●
●
●
●

Czas realizacji / fazy:

2012

A

ŃC

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

2012

SOCHACZEWSK

TA
WS

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

2012

Lokalizacja:

KIEGO

2.2
obszar ulicy Kościuszki:
Projekt kameralnego, otoczonego zielenią atrakcyjnego kompleksu, łączącego funkcje
handlowe, restauracyjne (kawiarnie), z obszarem sztuki (małe galerie artystyczne)wraz z
mieszkaniami. Realizacja projektu uwzględnia działalność zlokalizowanego tam ośrodka
zdrowia, zakładając jego rozwój i poszerzenie oferty usług medycznych dla mieszkańców
Błonia i okolic.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

P O N I AT O W S

2. Projekty zagospodarowania
terenów w kierunku rozwoju
nowych
form
aktywności
oraz usług ogólnomiejskich i
centrotwórczych:

Cele które realizują projekty:

UWAGI:
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto
3
- koszt możliwy do oszacowania po realizacji zadań w ramach fazy I

2
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Uwaga: Realizacja projektów 4.2 i 4.3 poprzedzać powinna indywidualne działania
remontowe właścicieli, podejmowane w ramach rewitalizacji.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Faza I:
60 tys.

●
●

budżet gminy,
pozabudżetowe 		
formy finansowania,
lokalni 			
przedsiębiorcy,
możliwość 		
rozwinięcia formuły
PPP,
inicjatywa JESSICA,
dodatki unijne.

●

budżet gminy,

20 - 30 tys.

●
●

2031

2027

2022

2018
2017

2012

2012 2014

faza II

Faza II:
11 - 18 mln.

faza I faza II - realizacja projektu bulwaru wzdłuż ul. Warszawskiej
faza II - renowacja kamienic
2013
2014
2021
2031

●

●
●

faza I

2027

●

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
wzmocnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta,
poprawa dostępności komunikacyjnej,
zapewnienie dostępności dla osób
niepełnosprawnych,
ochrona środowiska poprzez ograniczenie ruchu
kołowego w centrum,
podniesienie estetyki centrum miasta.

●

Faza II3

2022

●
●
●
●

●

Faza I:
40 tys.

wsparcie unijne, fazy współpracy z
miastem

projekty nieinwestycyjne

2031
2031

2022

2027

●

2027

projekty nieinwestycyjne

2017

2012

budżet gminy,
2012

kontynuacja - praktyka działania urzędu
2022

4.3
obszar strefy Centrum Miasta:
Projekt konsultacji z uwzględnieniem formuły warsztatowej lub szkoleniowej dla
właścicieli nieruchomości, w zakresie zachowania ładu przestrzennego i estetyki w
obszarze działań inwestycyjnych i remontowych. W ramach projektu doradztwo dla
indywidualnych osób, wspieranie grup mieszkańców zainteresowanych wspólnym
remontem, dodatkowe informacje z zakresu regulacji prawnych czy źródeł finansowania.
(Projekt zalecany jako wypracowanie praktyki działania)

●

●

budżet gminy,
pozabudżetowe 		
formy finansowania,
lokalni 			
przedsiębiorcy,
możliwość 		
rozwinięcia formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2017

4.2
obszar strefy Centrum Miasta:
Projekt dotyczący opracowania programu jakości przestrzeni, ukierunkowanego na
poprawę estetyki miasta, promującego i tłumaczącego politykę miasta w tym zakresie.
Program obejmować powinien m.in. informacje dotyczące dopuszczalnych proporcji i
sylwetki budynków, wysokości pięter, nachylenia i pokrycia dachu, ukształtowania oraz
materiałów pokrycia fasad, technologii okien, lokalizacji reklam, ich wielkości, kolorystyki
oraz dopuszczalnych innych elementów jak rolety, okiennice, anteny satelitarne. (Projekt
zalecany jako działanie towarzyszące pracom rewitalizacyjnym)

●

●
●

2012

4.1
obszar ulicy Warszawskiej:
Projekt nowej aranżacji ul. Warszawskiej – stworzenie bulwaru miejskiego wraz z
rozwiązaniami z zakresu małej architektury i zieleni oraz infrastrukturą dopasowaną do
potrzeb niepełnosprawnych, matek z wózkami, rowerzystów. Renowacja kamienic, w tym
budynków gminnych znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej (wpisanych
do rejestru zabytków oraz znajdujących się w ewidencji konserwatora) zgodnie z
załącznikiem numer 2 do LPR.
Faza I2
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury
i budynków,
●
koncepcja programowo-przestrzenna uwzględniająca właściwości
funkcjonalne i program jakościowy,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
●
wypracowanie modelu współpracy,
●
wypracowanie modelu finansowania,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia:
◦
realizacja projektu bulwaru wzdłuż ul. Warszawskiej,
◦
renowacja kamienic - budynków gminnych znajdujących się w strefie
		
ochrony konserwatorskiej (wpisanych do rejestru zabytków oraz
		
znajdujących się w ewidencji konserwatora) zgodnie z załącznikiem
		
numer 2 do LPR,
◦
renowacja kamienic stanowiących własność prywatną.

●
●
●
●
●
●

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
wzmocnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa dostępności komunikacyjnej,
zapewnienie dostępności dla osób 			
niepełnosprawnych,
ochrona środowiska poprzez ograniczenie ruchu 		
kołowego w centrum,
promowanie zdrowego stylu życia.

Czas realizacji / fazy:

2012

4.
Projekty
podnoszące
estetykę miasta oraz kształtujące
świadomość estetyczną

●
●
●
●

3.2
Projekt lokalizacji miejsc parkingowych. W ramach projektu możliwość
wprowadzenia atrakcyjnego dla mieszkańców rozwiązania typu park&cycle (oferta
zaparkowania samochodu i czasowego wynajęcia roweru). Uwaga: wokół tego
ostatniego istnieje możliwość tworzenia ciekawych, innowacyjnych projektów
społecznych angażujących rodziny, dzieci, młodzież w promowanie takiej właśnie formy
przemieszczania się po mieście. Zaletą jest tutaj kompaktowość centrum jak i stosunkowo
liczna populacja młodych rodzin z dziećmi.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

2012

3.
Projekty
poprawy
dostępności
centrum miasta
dla mieszkańców wraz ze
wzmocnieniem
jego
funkcji
komercyjnych:

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

2017

Cele które realizują projekty:

UWAGI:
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto
3
- koszt możliwy do oszacowania po realizacji zadań w ramach fazy I
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Cele które realizują projekty:

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

Czas realizacji / fazy:

Podstrefa 1C: zabudowa osiedlowa w granicach ulic: 11 Listopada, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Traugutta oraz w kierunku ul. Sochaczewskiej
– usługi społeczne

b)
c)

d)

e)

Projekt wzmocnienia przestrzeni publicznej przedmiotowego obszaru, wraz z
rozwiązaniami z zakresu małej architektury i zieleni, oświetlenia oraz infrastrukturą
dopasowaną do potrzeb niepełnosprawnych, matek z wózkami, rowerzystów oraz
miejscami parkingowymi.
Projekt stworzenia integracyjnego placu zabaw z funkcjami zaprojektowanymi
dla dzieci niepełnosprawnych z różnym stopniem upośledzenia.
Projekt stworzenia tzw. „open air meeting point”- specjalnie zaaranżowanego, przy
pomocy projektów zieleni, lekkiej konstrukcji zabudowy z elementami sztuki, miejsca
spotkań mieszkańców osiedla, z możliwością wprowadzenia sezonowych usług
gastronomicznych (np. kawiarenki)
Projekt stworzenia ośrodka skupiającego usługi praktyk lekarskich, pielęgniarskich,
usługi rehabilitacyjne, aptekę, punkt pocztowy, kafejkę internetową, punkt 		
informacyjny, salonik prasowy, przedszkole, świetlice, kawiarnię typu „Empik Cafe”,
klub brydżowy, gabinet kosmetyczno-fryzjerski oraz inne usługi uzupełniające ofertę
ośrodka.
Projekty:

•
•

adaptacji i podniesienia standardu technicznego budynków,

•

wymiany technicznych instalacji budynków – (sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, systemy wentylacyjne itp.

•
•

inwestycji podnoszących efektywność energetyczną budynków,

A

PO

W

1C
J A N A PAW
ŁA II

ÓW

●
●
●

KIEGO

SOCHACZEWSK

ST

C
AŃ

●
●
●
●

●
●
●

2031

2027
2027

2031

budżet gminy,
starostwo powiatowe,
władze regionalne,
spółdzielnia 		
mieszkaniowa,
pozabudżetowe formy
finansowania,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

Faza I:
300 - 400 tys.

Faza II:
a) + b) + c)
projekty pilotażowe
w zakresie
przestrzeni publ.
1.2 - 1,8 mln.
d), e)3
faza I
2014

etap II - adaptacja zasobów mieszkaniowych

faza II

2018

2031
2031

a)

●
●

●
●
●
●

2014

2027

Lokalizacja:

budżet gminy,
150 tys.
starostwo powiatowe,
władze regionalne,
spółdzielnia mieszkaniowa,
pozabudżetowe formy
finansowania,

2022

5.3
Projekt utworzenia Strefy Zintegrowanych Usług Społecznych w Błoniu pt.
„Łącząc mieszkanie, zdrowie i opiekę”:
Projekty w sferze przestrzennej, społecznej, inwestycyjno–remontowej (etap I).
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury
i budynków,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
●
wypracowanie modelu współpracy,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia:

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

2022

●

●

2014

2022

projekty nieinwestycyjne

●

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
wzmocnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta,
poprawa dostępności komunikacyjnej,
zapewnienie dostępności dla osób
niepełnosprawnych,
ochrona środowiska poprzez ograniczenie ruchu
kołowego w centrum,
podniesienie estetyki centrum miasta,
rozwój infrastruktury ukierunkowanej na osoby
starsze,
wzmocnienie spójności społecznej, przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej, przestrzennej i
gospodarczej,
rozwój systemu długookresowej
opieki,
poprawa warunków i zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych dla określonej grupy
społecznej mieszkańców,
rozwój kapitału
społecznego (pozyskanie i wykształcenie
profesjonalnej kadry świadczącej usługi, możliwość
przekwalifikowania zawodowego - zwłaszcza
dla kobiet, tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych świadczących wyspecjalizowane
usługi.

300 tys.

2017

5.2
Projekt z zakresu prac studialnych:
Projekt dotyczący opracowania szczegółowej strategii działania dostarczającej
zrozumiałej i precyzyjnej informacji na temat planowanych do realizacji zadań, w tym
m.in. szczegółowe rozpoznanie potrzeb, powiązanie potrzeb z pożądanymi usługami i
oszacowanie kosztów, zbadanie możliwości stopniowego rozwoju różnych wariantów
świadczenia usług .

●
●
●
●

budżet gminy,
starostwo powiatowe,
władze regionalne,
spółdzielnia 		
mieszkaniowa,
pozabudżetowe formy
finansowania,

2017

projekty nieinwestycyjne

●
●
●
●

2017

5.1
Projekt z zakresu komunikacji społecznej:
Projekt dotyczący opracowania interaktywnego programu informacyjnego,
dostarczającego wiedzy w obszarze zmian demograficznych i wpływu na funkcjonowanie
społeczności lokalnych, potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
promującego i tłumaczącego politykę miasta w tym zakresie. (Projekt zalecany jako
działanie towarzyszące pracom rewitalizacyjnym; warto rozważyć realizację tego
projektu wspólnie z powiatem).

P O N I AT O W S

5.
Projekty ukierunkowane
na poprawę jakości życia,
infrastruktury
społecznej
i
technicznej wraz z serwisem
usług dla osób starszych i
niepełnosprawnych:

Innowacyjność i skala projektu, wymaga po stronie osób decyzyjnych, realizatorów projektu zmiany sposobu myślenia, odwrotu
od tradycyjnych metod inwestowania. Wymaga on umiejętności komunikowania się, zarządzania i moderowania tak zintegrowanym
procesem projektowym. Stanowi on również element budowania tożsamości i jakości relacji międzyludzkich oraz odpowiedź na
jeden z ważnych problemów miasta.

2012

•

2012

•

Działania w sferze organizacyjno – prawnej zmierzające do określenia zasad współpracy w oparciu o deklarację partnerów,
o woli uczestniczenia w projekcie.
Proponuje się budowanie struktury projektu w oparciu o trzech najważniejszych partnerów: miasto, powiat, spółdzielnię 		
mieszkaniową. Muszą oni dokonać wyboru formy organizacyjno - prawnej i finansowej będącej podstawą ich współpracy.

2012

•

odnowienia głównych strukturalnych części budynków – dach, fasady, okna/drzwi,
klatki schodowe, korytarze, instalacja wind dla niepełnosprawnych,

instalacji nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.
Etap II obejmować będzie zadania związane z adaptacją zasobów mieszkaniowych.

UWAGI:
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto
3
- koszt możliwy do oszacowania po realizacji zadań w ramach fazy I
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Strefa druga – tereny po zakładach Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ oraz otoczenie stacji
kolejowej
Cele które realizują projekty:

Projekt główny:

Stworzenie przestrzeni aktywności gospodarczej, skupiającej i stymulującej długofalowy rozwój firm, pobudzenie i wspieranie działalności proinnowacyjnej
oraz działań na rzecz przywrócenia ekonomicznej, przestrzennej i społecznej żywotności ważnych w strukturze Błonia terenów.

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

Czas realizacji / fazy:

Projekty realizacyjne:
Podstrefa 2A: tereny po Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych ͵͵Mera - Błonieʹʹ

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

2031

2027

2022

2031

2027

faza II

2016

pozabudżetowe formy
finansowania,
władze regionalne,
budżet gminy,
starostwo powiatowe,
lokalni przedsiębiorcy,
inwestor zewnętrzny,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2017

faza I

2031

●
●
●
●
●

faza I

Faza II3

2031

●

●

Faza I:
300 - 400 tys.

2027

2A

●
●
●
●
●

2017

●

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta,
podniesienie estetyki miasta,
wzmocnienie spójności społecznej, przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej, przestrzennej i
gospodarczej,
tworzenie warunków konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy,
tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego,
tworzenie bazy dla rozwoju zawodowego,
pozyskanie dobrze wykształconej, specjalistycznej
kadry pracowników,
intensyfikacja kształcenia ustawicznego,

(Projekty 1.3 - 1.5)

2012

●
●
●
●

2017

2012

pozabudżetowe formy
finansowania,
fundusze regionalne,
budżet gminy,
starostwo powiatowe,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2027

1.4
Projekt
„MB_Fabryka” kształtowania wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania naukami ścisłymi, techniką oraz stworzenia zaplecza dla rozwoju
młodych przedsiębiorców w powiązaniu z centrum edukacyjno-naukowym:
•
centrum myśli technicznej dla dzieci i młodzieży,
•
międzyszkolna pracownia do pokazowych zajęć z fizyki, techniki,
informatycznych, edukacji matematycznej, ekonomicznej, w zakresie nowych
technologii i rozwiązań innowacyjnych,
•
centrum doradztwa,
•
centrum współpracy międzynarodowej,
•
zaplecze instytucji otoczenia biznesu,
•
możliwość lokalizacji powierzchni wystawienniczej oraz obserwatorium
astronomicznego.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego 		
infrastruktury i budynków,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

●

2014
2022

Lokalizacja:

budżet gminy,

2022

1.3
Projekt tworzenia bazy dla rozwoju zawodowego, pozyskania i zatrzymania w
mieście dobrze wykształconej, specjalistycznej kadry pracowników (branżowe centrum
kształcenia zawodowego)
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego 		
infrastruktury i budynków,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

●

2022

projekt nieinwestycyjny

2017

1.2
Projekt opracowania spójnej koncepcji urbanistycznej pokazującej kierunki
i możliwości rozwinięcia najkorzystniejszych funkcji na tym terenie, kształtowania
zagospodarowania terenu i przebudowy obiektów.

2012 kontynuacja

faza II
2016
2017

projekt nieinwestycyjny

2012

1.1
Projekt
tworzenia przestrzeni aktywności gospodarczej, skupiającej
i stymulującej długofalowy rozwój firm branżowo podobnych, działających w
technologicznie zbliżonych lub uzupełniających się sektorach.

2012

1.
Projekty dla terenów
po Zakładach MechanicznoPrecyzyjnych Mera: MERA –
„Rozwój w nawiązaniu do tradycji
i kapitału podstawowego. Park
technologiczny”:

2020

UWAGI:
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto
3
- koszt możliwy do oszacowania po realizacji zadań w ramach fazy I
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3.
Projekt wzmocnienia połączenia między dworcem kolejowym a centrum miasta. Podniesienie jakości
przestrzeni publicznej przedmiotowego obszaru (modernizacja drogi, oświetlenie, zieleń, mała architektura)
Faza I2
●
●
Faza II
●
●

projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
realizacja przedsięwzięcia.

wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
koncepcja urbanistyczna, program jakościowy,
koncepcja architektoniczna,

●
●
●

wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
koncepcja urbanistyczna, program jakościowy,

4.
Projekt ośrodka hotelowo – konferencyjnego w ramach wykreowania bramy wjazdowej do miasta.
Podniesienie estetyki ulicy Grodziskiej.
Faza I2
●
●
●
Faza II
●
●

Lokalizacja:

2017

●

pozabudżetowe formy
finansowania,
inwestor zewnętrzny,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2031

2027

2022

2020
2031

●

Podstrefa 2C Ul. Grodziska – brama wjazdowa do miasta

2012

2031

●

faza II

2031

●

projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
realizacja przedsięwzięcia.

faza I

2027

●
●

●

Faza II3

2027

2B

Faza I:
60 - 80 tys.

2027

wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury i budynków,
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń przestrzennych, uwzględniających właściwości
funkcjonalne, program jakościowy,
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
rozwiązanie kwestii własnościowych,
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
badanie gruntu,

●
●
●
●
●

●
●
●

pozabudżetowe formy
finansowania,
inwestor zewnętrzny,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2017

●
●
●
●
●
Faza II
●
●

●

●

faza I faza II
2013 2015

2C
●
●
●
●
●

budżet gminy,
inwestor zewnętrzny,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

faza I

faza II

2012 2013

2020
2017

Faza I2
●
●
●

●

Lokalizacja:

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i komercyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta,
podniesienie estetyki miasta,
wzmocnienie spójności społecznej, przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej, przestrzennej i
gospodarczej,
tworzenie warunków konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy,
tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego,
tworzenie bazy dla rozwoju zawodowego,
pozyskanie dobrze wykształconej, specjalistycznej
kadry pracowników,

2021

2017

●
●
●
●

2012

2.
Zintegrowany projekt zabudowy obejmujący trzypiętrowe budynki oferujące przestrzeń biurowomieszkalną w różnych kategoriach cenowych wraz z infrastrukturą parkingową. Projekt skierowany jest do osób
indywidualnych, początkujących przedsiębiorców oraz firm zainteresowanych wynajmem lub zakupem tańszych,
lecz dobrego standardu mieszkań i powierzchni biurowych.

2016

2A

Podstrefa 2B: Otoczenie stacji kolejowej i tereny PKP

faza II

2012

●

faza I

2022

●
●
●
●
●
●

pozabudżetowe formy
finansowania,
władze regionalne,
budżet gminy,
starostwo powiatowe,
lokalni przedsiębiorcy,
inwestor zewnętrzny,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

2022

●

2022

Lokalizacja:

Czas realizacji / fazy:

2012

1.5
Projekt stworzenia interaktywnego muzeum promującego historię terenu i
związanych z nią zakładów, w przyszłości rozbudowanego o moduł promujący nowe,
działające na tym terenie innowacyjne firmy.
Faza I2
●
wypracowanie dokumentacji kartograficznej dla prac projektowych,
●
inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego 		
infrastruktury i budynków,
●
koncepcja urbanistyczna, programowo-przestrzenna, analiza założeń 		
przestrzennych, uwzględniających właściwości funkcjonalne, program
jakościowy,
●
podjęcie działań na rzecz współpracy z właścicielami terenów,
●
rozwiązanie kwestii własnościowych,
●
wypracowanie modelu współpracy i finansowania przedsięwzięcia,
●
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
Faza II
●
projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
●
realizacja przedsięwzięcia.

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

2012

1.
Projekty dla terenów
po Zakładach MechanicznoPrecyzyjnych Mera: MERA –
„Rozwój w nawiązaniu do tradycji
i kapitału podstawowego. Park
technologiczny”:

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

2017

Cele które realizują projekty:

projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
realizacja przedsięwzięcia.
UWAGI:
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto
3
- koszt możliwy do oszacowania po realizacji zadań w ramach fazy I
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Strefa trzecia - Park Miejski

●
●

●
●

projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
realizacja przedsięwzięcia.

●
●
●
●
●

Projekty realizacyjne:
1.

Rozwój infrastruktury sportowej obejmującej powstanie na terenie kampusu:

a)

szkoły sportowej (na bazie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych),

b)

hali sportowej oraz stadionu lekkoatletycznego (infrastruktura sportowa wspierająca rozwój tej dyscypliny sportu w
Błoniu, mającej swoją głęboko zakorzenioną tradycję i historię zapisaną w działalności L.K.S. Olymp).

Lokalizacja:

●
●
●

2.

Wzmocnienie i rozwój istniejącej infrastruktury edukacyjnej.

3.

Wyeksponowanie kultury i historii pożarnictwa w Błoniu poprzez stworzenie centrum muzealno - edukacyjnego.

4.

Wzmocnienie wizerunku parku miejskiego (koncepcja parku 3D: przestrzeń dla rodzin z małymi dziećmi, młodzieży, osób
starszych) poprzez:

a)

wyodrębnienie oraz określenie tożsamości dróg łączących kampus z resztą miasta, pełniących rolę korytarzy prowadzących
do najważniejszych jego przestrzeni,

b)

wzmocnienie jakości zieleni – opracowanie projektu aranżacji zieleni parkowej,

c)

utworzenie ciągów pieszo - rowerowych,

d)

dodanie funkcji do istniejącego zbiornika wodnego oraz przyległego terenu (mini plaża,
boisko do siatkówki plażowej),

e)

ukształtowanie architektury krajobrazu – projekty typu ‘land art’.

●

3
●

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i edukacyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta,
podniesienie estetyki miasta,
wzmocnienie spójności społecznej, przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej, przestrzennej i
gospodarczej,
tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego,
tworzenie bazy dla rozwoju zawodowego,
pozyskanie dobrze wykształconej, specjalistycznej
kadry pracowników,
ochrona środowiska i wzmocnienie terenów 		
zielonych w mieście.

●
●
●
●
●

budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
władze regionalne,
starostwo powiatowe,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

Faza I:
140 - 160 tys.
Faza II:
50 - 120 mln.

faza I
2012

faza II
2016

kontynuacja
2031

●
●
●
●

inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury i budynków,
koncepcja programowo-przestrzenna uwzględniająca właściwości funkcjonalne i program jakościowy,
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
projekt terenów zielonych,
wypracowanie modelu współpracy,
wypracowanie modelu finansowania,

Czas realizacji / fazy:

2027

Faza I2
●
●
●
●
●
●
Faza II
●
●

Utworzenie kampusu sportowo - edukacyjnego i kulturalnego na terenie Parku Miejskiego w Błoniu jako atrakcyjnej bazy dydaktycznej, kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej wzmacniającej społeczną, przestrzenną i gospodarczą strukturę centrum miasta.

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

2022

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

2017

Cele które realizują projekty:

2012

Projekt główny:

UWAGI:
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto
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Strefa czwarta - Stare Glinianki

●
●

projekty budowlane wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i kosztorysami,
realizacja przedsięwzięcia.

●
●
●
●
●

Projekty realizacyjne:
1.

•
•
•
•
•
•

Projekt poprawy jakości i estetyki obszaru starych glinianek poprzez zorganizowanie bezpiecznych terenów zielonych 		
uwzględniających:
odcinki spacerowe,
ścieżki rowerowe,
rozwiązania infrastrukturalne dla niepełnosprawnych,
projekty małej architektury,
rekultywację zbiorników wodnych,
miejsca parkingowe.

2.

Projekt dotyczący stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi, młodzieży, wędkarzy, stosownie do potrzeb i
preferowanych form wypoczynku każdej z grup oraz całorocznej aktywności fizycznej.

3.

Projekt wzmocnienia obszaru glinianek w wymiarze społecznym poprzez:
wprowadzenie funkcji dydaktycznych w ramach pobudowania skierowanego dla dzieci i młodzieży obiektu
obserwacyjno–dydaktycznego z przeznaczeniem organizacji terenowych lekcji przyrody, biologii lub podobnych. Obiekt
zlokalizowany w południowej części glinianek pełnić będzie funkcję bramy wprowadzającej na teren glinianek od strony
ul.Sochaczewskiej.

4.

Projekt wzmocnienia obszaru glinianek w wymiarze ekonomicznym poprzez:
realizację nowoczesnego obiektu usługowego, do obsługi terenu glinianek z funkcjami komercyjnymi (restauracja,
kawiarnia, fitness, zaplecze noclegowe) oraz przestrzenią dla aktywności Polskiego Związku Wędkarskiego (Koło miejskogminne w Błoniu) i prowadzenia szkółki wędkarskiej.

•

•

Lokalizacja:

●

●
●
●
●
●
●
●

budżet gminy,
pozabudżetowe formy
finansowania,
władze regionalne,
starostwo powiatowe,
lokalni przedsiębiorcy,
możliwość rozwinięcia
formuły PPP,
inicjatywa JESSICA.

Faza I:
140 - 160 tys.
Faza II:
60 - 100 mln.

faza I
2012

faza II
2016
2031

inwentaryzacja urbanistyczna wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury i budynków,
koncepcja programowo-przestrzenna uwzględniająca właściwości funkcjonalne i program jakościowy,
projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne,
projekt terenów zielonych,
wypracowanie modelu współpracy i finansowania,

wzmocnienie struktury przestrzennej,
podniesienie atrakcyjności miasta,
wzmocnienie roli centrum miasta,
aktywizacja rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka
usług publicznych i edukacyjnych,
wzmocnienie spójności zagospodarowania terenu z
obszarem całego miasta,
podniesienie konkurencyjności w układzie lokalnym
i regionalnym w zakresie rozwiązań przestrzennych,
ograniczenie negatywnych zjawisk społeczych,
nowe impulsy ekonomicane dla miasta,
budowanie partnerstwa,
tworzenie warunków dla przedsiębiorczości,
poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie 		
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
miasta,
ochrona środowiska i wzmocnienie terenów 		
zielonych w mieście.

2027

●
●
●
●

Czas realizacji / fazy:

2022

Faza I2
●
●
●
●
●
Faza II
●
●

Szacunkowe
koszty realizacji
projektu (PLN):

2017

Przystosowanie obszaru starych glinianek do nowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych i poznawczych wraz z działaniami na rzecz wzmocnienia
jego przestrzennego, społecznego i gospodarczego znaczenia w strukturze Błonia.

Źródło finansowania /
możliwe formy wspópracy:

2012

Cele które realizują projekty:

Projekt główny:

4

UWAGI:
2
- realizacja projektów, czas i zakres w poszczególnych fazach zależna będzie m. in. od działań inicjujących i
przygotowawczych podejmowanych przez miasto
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