Załącznik nr 1 do LPR
Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 i w latach następnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Tabela 1. Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Działanie 5.2 Rewitalizacja miast
Lp.

Nazwa projektu

Wartość
całkowita
projektu

Wartość
dofinansowania
z EFRR

Okres realizacji
projektu

Rzymskokatolicka Parafia
Św. Bartłomieja
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 1

5 837 200 zł

3 700 000 zł

2009 - 2015

Gmina – Miasto Płock

29 909 768,60 zł

25 164 660,55 zł

2007 - 2015

Beneficjent

Osiedle Stare Miasto
1

Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem

2

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej
Kolegiaty św. Michała w Płocku
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Tabela 1a. Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Inicjatywy Jessica
Lp.

Nazwa projektu

Wartość całkowita
projektu

Wartość pożyczki
w ramach
Inicjatywy Jessica

Okres realizacji
projektu

BUDMAT - Bogdan Więcek
Płock, ul. Otolińska 25

20 000 000 zł

15 000 000 zł

2013

Beneficjent

1

BUDMAT – Rewitalizacja obszaru dawnej Fabryki Maszyn
Żniwnych w Płocku – ETAP VII

2

Rewitalizacja budynku dworca PKP w Płocku wraz z terenem
przydworcowym

Rynex Sp. z o.o.
Płock. ul. 1 Maja 7a

8 000 000 zł

5 500 000 zł

2013 - 2014

3

Rewitalizacja zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej –
Płock Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Płock, ul. Przemysłowa 17

12 937 500 zł

9 750 000 zł

2013 - 2015
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Lp.

Nazwa
projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Wartość
dofinansowania Okres realizacji projektu
w ramach EFS

1

KIS - Pomoc
wykluczonym

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Płocku

1.254.780 PLN

1.254.780 PLN
100%

2

Droga do
aktywności

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Płocku

2010 r.
2010 r.
1.559.646 PLN 1.406.203 PLN
2011 r.
2011 r.
1.466.511 PLN 1.309.216 PLN

Opis projektu

01.10.2008–30.11.2010

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Nadrzędnym celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa
dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni
wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie utworzonego Klubu Integracji
Społecznej oraz objęcie wsparciem długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych
w MUP w Płocku i korzystających z pomocy MOPS w Płocku. Projekt
realizowany jest w ramach dwóch 10 miesięcznych edycji. W ramach projektu
zostali zatrudnieni psychologowie oraz doradcy zawodowi, którzy prowadzą
warsztaty obejmujące zajęcia psychologiczno-edukacyjne oraz zajęcia z zakresu
kształtowania postawy pro-aktywnej. Prowadzone jest również poradnictwo
specjalistyczne, szkolenia zawodowe. W ramach projektu udzielane jest wsparcie
działaniom wolontarystycznym poprzez prowadzenie kampanii promującej idee
wolontarystyczne oraz organizowanie konferencji poświęconych tematyce
wolontariatu połączonych z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
co z kolei przyczynia się do integracji osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

01.06.2008–30.09.2014

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej
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Nazwa
projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Wartość
dofinansowania Okres realizacji projektu
w ramach EFS

Opis projektu
mieszkańców miasta Płocka, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2010 r. zawartych zostało 100 kontraktów socjalnych z osobami
nieaktywnymi zawodowo, 80 umów z osobami niepełnosprawnymi w ramach
Programu Aktywności Lokalnej i 18 Indywidualnych Programów
Usamodzielniania. Uczestnicy projektu w ramach aktywizacji zawodowej
uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w
ramach aktywizacji edukacyjnej prowadzone były kursy/szkolenia, w ramach
aktywizacji zdrowotnej zorganizowano turnus rehabilitacyjny.
W 2011 r. zawarto 70 kontraktów socjalnych z osobami nieaktywnymi
zawodowo, 50 umów z osobami niepełnosprawnymi realizującymi Program
Aktywności Lokalnej oraz 15 Indywidualnych Programów Usamodzielniania z
osobami opuszczającymi rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo –
wychowawcze. Uczestnicy projektu skorzystali z różnych form wsparcia w
ramach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

3

Wykorzystaj
szansę

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Płocku

477.227 PLN

427.118 PLN
89,5%

01.08.2008-31.12.2008

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna
mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.
Projekt systemowy skierowany był do 17 osób opuszczających rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 90 osób
niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Z
wychowankami opuszczającymi rodziny zastępcze zostały zawarte
Indywidualne Programy Usamodzielniania, w ramach których zastosowana
została środowiskowa praca socjalna, wypłacone zostały świadczenia oraz
zastosowane zostały minimum dwa instrumenty aktywnej integracji
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Nazwa
projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Wartość
dofinansowania Okres realizacji projektu
w ramach EFS

Opis projektu
(zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej). Osobom
niepełnosprawnym udzielone zostało wsparcie na podstawie podpisanych
umów w ramach którego została zastosowana środowiskowa praca socjalna
oraz instrumenty aktywnej integracji (zawodowa, zdrowotna, edukacyjna,
społeczna). Uczestnicy projektu m.in.:
– brali udział w grupowych treningach umiejętności i kompetencji
społecznych,
– korzystali ze wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych,
– uczęszczali na kursy/szkolenia,
– uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym, zajęciach dogoterapii, zajęciach
rehabilitacyjnych.

4

Aktywny Płock Miejski
2008 r.
2008 r.
–
Urząd Pracy 2.122.850 PLN 1.804.423 PLN
wyrównywanie w Płocku
szans
2009 r.
2009 r.
bezrobotnych
4.110.713 PLN 3.494.106 PLN
na rynku pracy
w Mieście
2010 r.
2010 r.
Płocku
3.519.153 PLN 2.991.280 PLN
2011 r.
2011 r.
2.141.549 PLN 1.820.317 PLN

01.01.2008–31.12.2013

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do zatrudnienia i
podnoszenia aktywności zawodowej u osób bezrobotnych zarejestrowanych w
Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku.
Działania MUP skierowane są do tych osób, które doświadczają trudności
związane z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy poprzez zastosowanie
wobec nich następujących instrumentów aktywizujących: staż u pracodawcy,
przygotowanie zawodowe, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, szkolenia oraz usług rynku pracy w zakresie
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
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Nazwa
projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu
313.217 PLN

Wartość
dofinansowania Okres realizacji projektu
w ramach EFS

Opis projektu

5

Bezrobotny
Miejski
pracownikiem, Urząd Pracy
doradcą –
w Płocku
pracownikiem
Miejskiego
Urzędu Pracy
w Płocku

266.234,45 PLN
85%

1.02.2008–31.03.2009

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia
poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców
zawodowych. W ramach projektu MUP w Płocku zatrudnił 10 osób – 5
pośredników pracy i 5 doradców zawodowych. W ramach projektu wykonano
szereg działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej
Polityki Rynku Pracy. Na podstawie działań podejmowanych przez
nowozatrudnioną kadrę nastąpiło wzmocnienie wiodących komórek MUP, co
jednocześnie przyczyniło się do objęcia większej ilości osób bezrobotnych i
poszukujących pracy zarówno poradnictwem zawodowym jak i pośrednictwem
pracy.

6

Pośrednik,
Miejski
2009 r.
2009 r.
doradca –
Urząd Pracy
312.530 PLN
265.650 PLN
profesjonalnym w Płocku
pracownikiem
2010 r.
2010 r.
Miejskiego
696.822 PLN
592.299 PLN
Urzędu Pracy
w Płocku

1.03.2009-31.12.2010

Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Głównym celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb
zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy
stażystów i doradców zawodowych stażystów. Współfinansowanie
zatrudnienia w/w pracowników było wsparciem instytucjonalnym MUP w
Płocku.
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7

Nazwa
projektu
Pośrednik,
doradca –
specjalistą
lokalnego
rynku pracy

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Wartość
dofinansowania Okres realizacji projektu
w ramach EFS

Miejski
2011 r.
2011 r.
Urząd Pracy
760 188 PLN
646 160 PLN
w Płocku
2012 r.
2012 r.
993 412 PLN
844 400 PLN

1.12.2010-31.12.2013

Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb
zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy
stażystów i doradców zawodowych stażystów. Współfinansowanie
zatrudnienia w/w pracowników jest wsparciem instytucjonalnym MUP w
Płocku.

1.09.2011-30.11.2012

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Grupa docelowa projektu: 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zamieszkujących na terenie Starego Miasta w Płocku korzystających z
pomocy społecznej MOPS w Płocku.
Działania w projekcie:
REINTEGRACJA SPOŁECZNA: Lider projektu zorganizuje warsztaty z
psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem oraz specjalistą ds.
planowania rodziny. Warsztaty będą miały charakter spotkań grupowych i
zorganizowane zostaną w dwóch formach: warsztaty wyjazdowe oraz
warsztaty stacjonarne. Uczestnicy Programu oraz ich otoczenie będą mogli
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych radcy prawnego.

2013 r.
2013 r.
977.300 PLN
830.705 PLN

8

Razem dla
rewitalizacji –
pilotażowy
program
rewitalizacji
społecznej
Obszaru
Starego Miasta
w Płocku

GminaMiasto
Płock
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Płocku

1.612.497 PLN

1.449.410 PLN

Opis projektu

REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ANIMACYJNA: partner projektu - Centrum
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zorganizuje i przeprowadzi
następujące działania:
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Nazwa
projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Wartość
dofinansowania Okres realizacji projektu
w ramach EFS

Opis projektu
•

•
•
•

•

Zajęcia sportowe - „Kick boxing”. W ramach zajęć zorganizowany
zostanie pokaz sportowy z udziałem mistrzów Polski - „gwiazd” sportu w
sztukach walki oraz 4 pogadanki „Sport jako alternatywa przeciw
uzależnieniom”, „Sport jako recepta na życie”, „Wpływ alkoholu na
organizm młodego człowieka i konsekwencje”.
Zajęcia filmowe – zakończone premierą filmu z udziałem młodzieży o
tematyce związanej ze środowiskiem lokalnym.
Zajęcia taneczne – hip-hop lub breakdance (w zależności od potrzeb
zgłoszonych przez młodzież).
Zajęcia plastyczne – graffiti. Na zakończenie projektu ogłoszony zostanie
konkurs na zagospodarowanie 4 miejsc zlokalizowanych na terenie
Starego Miasta. W wybranych miejscach – kamienicach wykonane
zostaną porządki, nasadzenia oraz malowane będą murale.
Zajęcia fotograficzne – w trakcie zajęć uczestnicy fotografować będą
najciekawsze miejsca Starego Miasta.

REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA: partner projektu – Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Płocku zorganizuje następujące
kursy/szkolenia: Animator czasu wolnego z modułem prowadzenia imprez
(wodzirej, DJ); Kurs witrażu/zdobnictwa; Kurs wyrobu sztucznej biżuterii;
Florystka/bukieciarstwo; Kosmetyczka z elementami wizażu; Fryzjer;
Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie; Kierowca wózków
jezdniowych z napędem silnikowym; Kucharz małej gastronomii; Pedagog
ulicy. Dodatkowo w ramach kursów: Kosmetyczka z elementami wizażu,
Fryzjer oraz Kucharz małej gastronomii uczestnicy odbędą 20-godzinne
szkolenie dotyczące modułu obsługi kasy fiskalnej. Dla 10 chętnych zostanie
zorganizowany ponadto kurs obsługi komputera. Zaplanowane zostały także
warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku-prezencji oraz
warsztaty savoir-vivre.
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Wartość
dofinansowania Okres realizacji projektu
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Opis projektu
ORGANIZACJA I PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:
Lider projektu w ramach Programu zorganizuje i prowadzić będzie na
Obszarze Starego Miasta w Płocku świetlicę środowiskową. W świetlicy
zostaną zorganizowane warsztaty decoupage – technika ozdabiania
przedmiotów, warsztaty pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz
zorganizowane zostaną spotkania dla uczestników Programu oraz ich
otoczenia pod hasłem „Bezpieczna ulica”, „Stop przemocy”, „Czy musimy tak
żyć?”, „Wspólnie przeciw patologiom”. W świetlicy środowiskowej
prowadzone będą także przez wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku spotkania pod hasłem „Podziel się swoją wiedzą”,
których celem będzie pomoc dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Starego
Miasta Płocka w odrabianiu lekcji (korepetycje).
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Nazwa projektu

Beneficjent

Wartość
całkowita
projektu

Wartość
dofinansowania

Okres
realizacji
projektu

Opis projektu

Osiedle Stare Miasto
1

Remont zabytkowej kamienicy przy Lokalne Zrzeszenie Właścicieli
ul. Bielskiej 7
Nieruchomości w Płocku

141 654 zł

64 566 zł

2008 - 2011

Remont dachu, elewacji frontowej wraz z
przejściem bramowym, częściowa wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej.

2

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Bielskiej 25

Inwestor prywatny

77 033 zł

31 100 zł

2011

Remont elewacji południowo-wschodniej i
południowo-zachodniej, wymiana pokrycia
dachowego.

3

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej 2

Inwestor prywatny

151 280 zł

69 946 zł

2008

Remont dachu budynku.

4

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej 5

Inwestor prywatny

89 904 zł

43 556 zł

2008 - 2009

5

Remont zabytkowej kamienicy przy Agencja Rewitalizacji Starówki
ul. Grodzkiej 9
ARS Sp. z o. o.

258 668 zł

129 100 zł

2009

Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej.

6

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej 10

Wspólnota Mieszkaniowa

21 438 zł

16 942 zł

2007

Remont elewacji frontowej budynku.

7

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej 11

Inwestor prywatny

252 512 zł

82 039 zł

2011 - 2012

Stabilizacja konstrukcyjna budynku poprzez
wymianę stropów oraz wykonanie nowej
klatki schodowej. Częściowa wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej.

8

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej 12

Inwestor prywatny

48 021 zł

30 452 zł

2008

Remont elewacji frontowej wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej.

Remont elewacji frontowej wraz z
odtworzeniem detali architektonicznych.
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Okres
realizacji
projektu

9

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej 14

Wspólnota Mieszkaniowa

67 660 zł

43 879 zł

2007

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
elewacji frontowej, wymiana obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych, remont
i malowanie kominów oraz remont i
malowanie elewacji.

Zbigniew Sokołowski
PH-U „ROMA”

225 970 zł

111 731 zł

2008

Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia
dachu, remont elewacji frontowej.

89 340 zł

37 677 zł

2008 - 2011

Remont konstrukcji więźby dachowej i
pokrycia dachu budynku. Remont elewacji
frontowej i tylnej, częściowa wymiana
stolarki.

204 770 zł

45 809 zł

2011 - 2012

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie
substancji zabytku poprzez budowę węzła
cieplnego oraz instalacji centralnego
ogrzewania. Montaż instalacji odgromowej.

13 Remont zabytkowej kamienicy przy Agencja Rewitalizacji Starówki
ul. Jerozolimskiej 6/8/10
ARS Sp. z o. o.

86 916 zł

39 172 zł

2008

14 Remont kościoła farnego w Płocku
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia
św. Bartłomieja w Płocku

649 361 zł

343 640 zł

2010 - 2012

Remont elewacji kościoła farnego.

15 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kazimierza Wielkiego 9b

Archiwum Państwowe w
Płocku

97 933 zł

47 066 zł

2009 - 2011

Wymiana pokrycia dachu połaci wschodniej
oraz części połaci zachodniej, naprawa
kominów, wymiana rur spustowych.
Remont elewacji.

10 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej 15
11

Remont zabytkowej kamienicy przy Agencja Rewitalizacji Starówki
ul. Jerozolimskiej 3
ARS Sp. z o. o.

12 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Jerozolimskiej 5

Wspólnota Mieszkaniowa

Opis projektu

Remont konstrukcji więźby dachowej i
pokrycia dachu budynku.
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16 Remont zabytkowej kamienicy przy Lokalne Zrzeszenie Właścicieli
ul. Kwiatka 26
Nieruchomości w Płocku

129 579 zł

69 782 zł

2008 - 2009

17 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kwiatka 42

85 100 zł

26 668 zł

2012

Remont dachu, wymiana stolarki, remont
elewacji.

18 Remont zabytkowej kamienicy przy Agencja Rewitalizacji Starówki
ul. Kwiatka 51
ARS Sp. z o. o.

222 589 zł

100 000 zł

2009

Remont dachu, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, remont elewacji frontowych od
strony ul. Kwiatka i Bielskiej.

19 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Narutowicza 1

Inwestor prywatny

74 009 zł

42 832 zł

2007

Remont dachu, remont elewacji frontowej
budynku.

20 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Narutowicza 3

Administracja Kościelnymi
Obiektami Diecezji Płockiej

32 616 zł

14 180 zł

2010

Remont elewacji frontowej.

21 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Narutowicza 5

Inwestor prywatny

133 523 zł

63 960 zł

2010

Remont elewacji od strony ul. Tumskiej i pl.
Narutowicza, częściowa wymiana stolarki.

22 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Narutowicza 10

Kuria Diecezjalna Płocka

138 240 zł

44 857 zł

2011

Remont elewacji.

23 Remont budynków Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku
przy ul. Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium
Duchowne w Płocku

526 065 zł

204 525 zł

2007 - 2012

24 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Sienkiewicza 54

Caritas Diecezji Płockiej

52 644 zł

15 150 zł

2012

Lp.

Nazwa projektu

Beneficjent

MTBS Spółka z o.o.

Opis projektu
Remont dachu , remont elewacji, częściowa
wymiana stolarki.

Remont elewacji budynków Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku.
Zmiana konstrukcji dachu na zachodniej
części budynku frontowego.
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25 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Stary Rynek 2/Piekarska 16

Wspólnota Mieszkaniowa

66 195 zł

25 853 zł

2007

26 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Stary Rynek 4

Sławomir Roszkowski
„Audio-Video”

121 816 zł

67 700 zł

2008 - 2009

Remont dachu, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont elewacji frontowej.

27 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Stary Rynek 13

Aja – Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Sp. z o.o.

175 800 zł

119 743 zł

2007

Remont dachu budynku, elewacji frontowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

28 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Stary Rynek 14

Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia

194 051 zł

74 541 zł

2009 - 2012

29 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Stary Rynek 15

Inwestor prywatny

150 000 zł

52 380 zł

2012

30 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Stary Rynek 16

Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia

196 545 zł

103 770 zł

2009 - 2010

31 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Tumskiej 3

Kuria Diecezjalna Płocka

132 076 zł

33 504 zł

2011

Wymiana stolarki okiennej, remont elewacji
zewnętrznych.

6 690 zł

3 447 zł

2009

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Lp.

Nazwa projektu

32 Remont zabytkowej kamienicy przy Jadwiga Nowak „Kwiaciarnia”
ul. Tumskiej 7

Opis projektu
Remont dachu – wymiana pokrycia
dachowego, naprawa kominów oraz wymiana
obróbek blacharskich.

Wykonanie izolacji pionowej, remont
elewacji, wymiana obróbek blacharskich,
remont balkonów, konserwacja balustrad
balkonów.
Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez
wymianę stropu oraz remont dachu.

Wykonanie izolacji pionowej, wymiana
stolarki okiennej, lakierowanie stolarki
drzwiowej, remont elewacji frontowej.
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33 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Tumskiej 15

Inwestor prywatny

35 683 zł

13 854 zł

2010

Remont elewacji frontowej, częściowa
wymiana stolarki.

34 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Zduńskiej 10

Rada Właścicieli Posesji
ul. Zduńska 10

23 257 zł

11 700 zł

2009

Częściowa wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, malowanie dachu, remont
kominów, remont schodów wejściowych.

Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Osiedle Kolegialna
1

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kolegialnej 1

„Wynajem” s.c.

110 148 zł

84 146 zł

2007 - 2008

Remont elewacji frontowej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą
obróbek blacharskich.

2

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kolegialnej 3

Wspólnota Mieszkaniowa

86 469 zł

39 096 zł

2009

3

Remont zabytkowej kamienicy przy Lokalne Zrzeszenie Właścicieli
ul. Kolegialnej 5
Nieruchomości w Płocku

342 045 zł

200 658 zł

2007 - 2011

Remont pokrycia dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, remont elewacji.

4

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kolegialnej 8

Inwestor prywatny

125 314 zł

62 302 zł

2008 - 2011

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
parterze budynku, wymiana drzwi w
przejściu bramowym oraz stolarki okiennej i
drzwiowej I i II piętra. Wykonanie prac
konserwatorskich przy stalowej bramie w
przejściu bramowym.

5

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kościuszki 2

Inwestor prywatny

88 810 zł

65 880 zł

2008

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana obróbek blacharskich oraz remont
elewacji frontowej.

Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki
okiennej na I piętrze i witryny na parterze.
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6

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kościuszki 9

Inwestor prywatny

124 028 zł

62 205 zł

2008 - 2009

7

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kościuszki 12

Inwestor prywatny

57 596 zł

20 481 zł

2012

Zabezpieczenie i zachowanie substancji
zabytku poprzez budowę wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania.

8

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kościuszki 14

Prowincja Warszawska
Zgromadzenia Sióstr Służek
NMP Niepokalanej

46 000 zł

22 300 zł

2009

Wykonanie warstwy wykończeniowej tynku
cienkowarstwowego, montaż detali
architektonicznych, malowanie elewacji.

9

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kościuszki 18

Parafia Prawosławna
Przemienienia Pańskiego

88 722 zł

34 726 zł

2011

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

10 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Kościuszki 24

Związek Nauczycielstwa
Polskiego

351 849 zł

113 015 zł

2011 - 2012

Remont dachu i elewacji budynku. Wymiana
stolarki.

11

Wspólnota Mieszkaniowa

227 560 zł

89 826 zł

2011 - 2012

Remont dachu, częściowa wymiana stolarki,
remont elewacji.

12 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Mostowej 1- Dom pod Trąbami

Diecezja Płocka

133 936 zł

43 820 zł

2009 - 2010

Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji
frontowych.

13 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Mostowej 2

Rzymskokatolicka Parafia
Katedralna pw. św. Zygmunta

155 983 zł

60 400 zł

2009

Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. 1 Maja 4

Opis projektu
Remont dachu, wymiana obróbek
blacharskich, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont elewacji frontowej.

Wymiana pokrycia dachu, remont kominów,
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych, remont elewacji frontowych od
strony ul. Tumskiej i Mostowej.
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14 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Nowy Rynek 4

Inwestor prywatny

154 162 zł

94 980 zł

2007 - 2008

Wymiana więźby dachowej i pokrycia
dachowego, wymiana stolarki okiennej i
remont przejścia bramowego.

15 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Nowy Rynek 16

Inwestor prywatny

65 917 zł

49 090 zł

2008

Remont i malowanie elewacji frontowej z
odtworzeniem detali architektonicznych.

16 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Obrońców Warszawy 1

Wspólnota Mieszkaniowa

150 612 zł

50 597 zł

2007 - 2008

Remont pokrycia dachu, remont kominów,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
remont elewacji frontowej z odtworzeniem
detali architektonicznych.

17 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Obrońców Warszawy 2

Wiesław Pomorski
Kancelaria Podatkowa
„POMORSKI”

125 500 zł

83 068 zł

2008 - 2009

Wymiana stolarki okiennej, remont elewacji
frontowej od ul. Kolegialnej.

18 Remont zabytkowej kamienicy przy
pl. Obrońców Warszawy 4

Inwestor prywatny

58 293 zł

21 880 zł

2010

Remont elewacji frontowej, wymiana
stolarki, remont dachu.

19 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Pasaż 5

Inwestor prywatny

156 066 zł

54 520 zł

2012

Zmiana sposobu użytkowania poddasza,
wymiana stropu, wymiana stolarki, remont
elewacji.

20 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Pięknej 1

Inwestor prywatny

40 000 zł

16 276 zł

2011

Remont elewacji.

21 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Sienkiewicza 32

„Społem” PSS „Zgoda” w
Płocku

253 965 zł

98 945 zł

2010

Remont elewacji od strony ul. Tumskiej i ul.
Sienkiewicza, częściowa wymiana stolarki,
remont dachu.

22 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Sienkiewicza 43

Inwestor prywatny

468 156 zł

156 864 zł

2008 - 2010

Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Remont pokrycia dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, remont elewacji od
strony ul. Tumskiej i ul. Sienkiewicza.
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23 Remont zabytkowej kamienicy przy Lokalne Zrzeszenie Właścicieli
ul. Tumskiej 6
Nieruchomości w Płocku

27 086 zł

21 669 zł

2007

II etap robót remontowych elewacji frontowej
budynku - przejście bramowe.

24 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Tumskiej 12

Inwestor prywatny

336 564 zł

166 920 zł

2009 - 2010

Remont dachu: naprawa kominów, remont
wieżyczki widokowej, remont lukarn,
wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu,
montaż instalacji odgromowej i obróbek
blacharskich. Częściowa wymiana stolarki
okiennej, renowacja drzwi.

25 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Tumskiej 14

Inwestor prywatny

151 740 zł

40 107 zł

2011 - 2012

Remont dachu, wymiana stropu.

26 Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. Tumskiej 16

Inwestor prywatny

76 603 zł

51 976 zł

2007

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

2 382 256 zł

246 802 zł

2012 - 2013

Lp.

Nazwa projektu

27 Modernizacja i zagospodarowanie
Wieży Ciśnień przy
ul. Warszawskiej 26

Beneficjent

Opis projektu

Remont elewacji frontowej, wymiana
obróbek blacharskich oraz remont pokrycia
dachowego.
Przebudowa Wieży Ciśnień i dobudowa
tarasu z fontanną w kondygnacji pierwszego
piętra, zmiana sposobu użytkowania z funkcji
nieużytkowej na funkcję usługową wraz z
częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt
widokowy). Wymiana stropów i klatki
schodowej, wymiana stolarki, prace
wykończeniowe i elewacyjne.
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Tabela 4. Pozostałe działania rewitalizacyjne realizowane w ramach LPR
Lp.

Nazwa projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
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Okres
realizacji
projektu

Opis projektu

1

Rewitalizacja budynków komunalnych na
Osiedlu Miodowa Jar – I ETAP

Gmina – Miasto Płock

3 167 286 zł

2009 - 2012 Na osiedlu Miodowa – Jar istnieje 13 budynków, które w obecnym
stanie technicznym nie nadają się do dalszej eksploatacji. W
ramach I etapu projektu nastąpi kompleksowa renowacja 3
budynków z jednoczesnym powiększeniem zasobów
mieszkaniowych. Pozwoli to zwiększyć dostępność mieszkań
spełniających normy i standardy techniczne. Usunięte zostaną
szkodliwe dla zdrowia i życia mieszkańców elementy zawierające
azbest.

2

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Jagiełły wraz z wyposażeniem

Gmina – Miasto Płock

21 853 637 zł 2003 – 2009 Budowa segmentu dydaktycznego, komunikacji drogowej
wewnętrznej (z wyłączeniem przebudowy zjazdu z ul. 1 Maja) z
parkingiem powyżej 10 miejsc parkingowych oraz uzbrojeniem
podziemnym zewnętrznym przy ul. 3 Maja w Płocku z
wykonaniem badań archeologicznych.

3

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych
wraz z regulacją spływu wód opadowych na
terenie parku za Tumem i przy Sądach – I
etap (odcinek od Katedry do Wieży
Szlacheckiej)

Gmina – Miasto Płock

2 230 000 zł

2008 - 2009 Budowa alejek spacerowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
wykonanie nowych biegów schodowych. Ponadto zamontowanie
obiektów małej architektury (ławek, śmietniczek, ogrodzenia) oraz
dokonanie koniecznych wycinek drzew i krzewów.

4

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych
wraz z regulacją spływu wód opadowych na
terenie parku za Tumem i przy Sądach – II
etap (odcinek od Wieży Szlacheckiej do
Hotelu Starzyński)

Gmina – Miasto Płock

2 183 085 zł

2009 - 2010 Budowa alejek spacerowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
wykonanie nowych biegów schodowych. Zamontowanie obiektów
małej architektury. Ponadto zostaną wykonane nasadzenia zieleni
na terenie parku za Tumem i przy Sądach (na odcinku od Katedry
do Hotelu Starzyński).

Załącznik nr 1 do LPR
Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 i w latach następnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Tabela 4. Pozostałe działania rewitalizacyjne realizowane w ramach LPR
Lp.

Nazwa projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Okres
realizacji
projektu

Opis projektu

5

Przebudowa budynku III Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej

Gmina – Miasto Płock

2 610 057 zł

2007 - 2010 Projekt przewiduje stworzenie niezależnej strefy wejściowej
umożliwiającej korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym,
nadbudowę dodatkowej kondygnacji nad częścią parterową i
uzyskanie dodatkowych sal nauczania, świetlicy oraz innych
pomieszczeń pomocniczych.

6

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych
oraz budowa warsztatów szkolnych w
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

Gmina – Miasto Płock

6 500 000 zł

2012 - 2014 Projekt przewiduje budowę warsztatów szkolnych oraz wykonanie
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2 w Płocku, ciągu pieszo-jezdnego, chodników w
patio rekreacyjnym i oświetlenia boiska wielofunkcyjnego.

7

Tumska 9

Gmina – Miasto Płock

26 352 zł

2008 - 2009 Wykonanie przejazdu bramowego wraz z montażem bramy
wjazdowej na nieruchomości Tumska 9, uniemożliwiającej dostęp
osób trzecich na teren posesji.

8

Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej na
siedzibę Muzeum Mazowieckiego

Muzeum Mazowieckie
w Płocku, ul. Tumska 8

19 488 092 zł

2007 - 2010 Rozbudowa istniejącego obiektu Muzeum Mazowieckiego przy ul.
Tumskiej 8 na sąsiedniej działce dla zapewnienia właściwej
powierzchni ekspozycyjnej i magazynowej dla zbiorów Muzeum
Mazowieckiego.

9

Remont budynku przy ul. Zduńskiej 9

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

265 000 zł

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

1 138 500 zł

10 Remont budynku przy Placu Stary Rynek 19

2013 r.

Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, impregnacja
elementów drewnianych, tynkowanie kominów, wykonanie pokrycia
dachu z dachówki ceramicznej lub blachodachówki, montaż obróbek
blacharskich z blachy powlekanej, remont elewacji.

2013 - 2014 Kompleksowa przebudowa obiektu ze zmianą sposobu użytkowania
(w tym wymiana konstrukcji i pokrycia dachu).
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11 Plac 13 Straconych – II etap

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

13 000 000 zł

2010 - 2013 Wybudowanie budynku mieszkalno-usługowego wraz z parkingiem
podziemnym.

12 Małachowskiego 4 a

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

2 073 890 zł

2013 - 2014 Dobudowanie plomby do budynku Małachowskiego 4 b z
przeznaczeniem usługowym.

13 Jerozolimska 6/8/10 i 12

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

217 880 zł

2010 - 2013 Termomodernizacja ze zmianą sposobu ogrzewania budynków.

14 Jerozolimska 14/16/18 i 20

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

283 940 zł

2010 - 2013 Termomodernizacja ze zmianą sposobu ogrzewania budynków.

15 Kamienica przy ul. Grodzkiej 1 wraz z
kamienicą przy ul. Jerozolimskiej 2/4

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

bd

16 Termomodernizacja kamienicy przy
ul. Jerozolimskiej 3

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

322 656 zł

17 Kamienica przy ul. Warszawskiej 2

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

4 218 450 zł

2008 - 2014 Odbudowa historycznego budynku przy ul. Warszawskiej 2 oraz
budowa budynku frontowego wzdłuż ul. Warszawskiej.

18 Stary Rynek 5/Pierzeja

Agencja Rewitalizacji
Starówki Sp. z o.o.
Płock, Stary Rynek 19

3 324 000 zł

2008 - 2012 Dobudowanie historycznego budynku przy pl. Stary Rynek wraz z
dobudową wzdłuż ul. Bielskiej, budynek będzie w funkcji
usługowej.

2009 - 2013 Kompleksowa przebudowa obiektów ze zmianą sposobu
użytkowania, termomodernizacją (ze zmianą sposobu ogrzewania)
oraz wymianą konstrukcji i pokrycia dachu.
2009 - 2012 Termomodernizacja kamienicy i zmiana sposobu ogrzewania
kamienicy.
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19 Budowa zespołu budynków mieszkalnousługowych „Złoty Róg” przy
ul. Kwiatka/Bielska/Sienkiewicza

Miejskie Towarzystwo
22 170 729 zł
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Płock, ul. Kwiatka 5

2009 – 2012 Zakres działania dotyczy budowy nowych obiektów o funkcji
mieszkalno-usługowej i tym samym zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w harmonii z zabytkowym otoczeniem. Ponadto zostanie
wykonany remont kapitalny obiektu mieszkalnego wpisanego do
rejestru zabytków pod nr 198/1285 znajdującego się na terenie
objętym projektem. Zostanie wybudowanych 56 lokali
mieszkalnych o powierzchni 3.369,46 m2 oraz 8 lokali usługowych
o powierzchni 956,3 m2.

20 Budowa budynku oficyny przy
ul. Kwiatka 8

Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Płock, ul. Kwiatka 5

2 500 000 zł

21 Budowa budynku mieszkalnego przy
ul. Sienkiewicza 63

Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Płock, ul. Kwiatka 5

2 464 393 zł

2010 – 2011 Zakres działania dotyczy rozbiórki istniejącego
zdekapitalizowanego budynku mieszkalnego i budowy nowych
obiektów o funkcji mieszkalno – usługowej, a tym samym
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w harmonii z
zabytkowym otoczeniem. Zostanie pozyskanych 8 lokali
mieszkalnych o powierzchni 387,16 m2 oraz 2 lokale usługowe o
powierzchni 109,08 m2.

22 Remont kapitalny budynku przy
ul. Sienkiewicza 65

Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Płock, ul. Kwiatka 5

1 335 006 zł

2012 - 2013 Zakres działania dotyczy remontu kapitalnego budynku
mieszkalnego. W ramach zadania zostaną wymienione stropy, dach,
stolarka okienna i drzwiowa, instalacje wewnętrzne oraz nastąpi
modernizacja ogrzewania budynku z węglowego na ekologiczne.
Ponadto zostanie uporządkowany i zagospodarowany teren wokół
budynku. Zostanie uzyskanych 6 lokali mieszkalnych o
powierzchni 269,52 m2 .

2013 r.

Zakres działania dotyczy budowy nowego obiektu o funkcji
mieszkalnej i tym samym zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w harmonii z zabytkowym otoczeniem. Przewiduje się uzyskanie
15 lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 700,00 m2 .
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23 Przebudowa ul. Zduńskiej

24 Remont budynków Szpitala Świętej Trójcy

25 Remont zespołu zabytkowych budynków
Zakładu Karnego w Płocku przy
ul. Sienkiewicza 22

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Okres
realizacji
projektu

Opis projektu

Miejski Zarząd Dróg
Płock, ul. Bielska 9/11

1 266 324 zł

2008 - 2009 Remont nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, przebudowa
kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Zniszczoną bitumiczną
nawierzchnię ul. Zduńskiej zastąpi kamienna kostka granitowa.
Chodniki zostaną wyłożone prostokątną betonową kostką w kolorze
szarym i czarnym i obramowane granitowymi krawężnikami.

Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o.
Płock, ul. Kościuszki 28

8 179 000 zł

2010 - 2013 Kompleks obiektów Szpitala Świętej Trójcy w Płocku obejmuje
budynki wybudowane w różnych okresach – latach 60-tych, 70tych, 80-tych ubiegłego wieku, w których remonty rozpoczęły się
na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku i trwały przez
kolejne lata. W ramach niniejszego projektu wykonana zostanie
termomodernizacja budynków Szpitala Świętej Trójcy, wymienione
zostaną pokrycia dachowe, stolarka okienna i drzwiowa,
wyremontowany zostanie tzw. „Grzybek”.

Zakład Karny w Płocku
Płock, ul. Sienkiewicza 22

245 785 zł

26 Rozbudowa i modernizacja zespołu
Zgromadzenie Sióstr Matki 12 000 000 zł
budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Bożej Miłosierdzia
Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18
Płock, Stary Rynek 14/18

2011 r.

Zespół zabytkowy obiektów Zakładu Karnego w Płocku znajduje
się obecnie w złym stanie technicznym, co wykazały liczne
kontrole i przeglądy budowlane. W ramach projektu wykonane
zostaną:
1. Konserwacja muru zewnętrznego Zakładu Karnego od strony ul.
Sienkiewicza i ul. Misjonarskiej
2. Remont więźby dachowej i poszycia dachowego na budynku
tzw. „starego więzienia”.

2007 – 2013 Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej,
określenie kosztów inwestycji, przeprowadzenie badań
archeologicznych, remont istniejących zabytkowych budynków
oraz budowę nowych obiektów, stanowiących zamknięty kompleks.
Efektem zadania będzie stworzenie bazy lokalowej dla turystów i
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udostępnienie nowych pomieszczeń wystawowo – muzealnych.
Stworzenie pomieszczeń dla młodzieży ze środowisk ubogich i
patologicznych z miasta Płocka, dające im możliwość
wyrównywania szans życiowych.

27 Remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 34

Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34

63 050 zł

28 Termomodernizacja i malowanie elewacji
budynku wielorodzinnego przy
ul. Kolegialnej 29/2

Wspólnota Mieszkaniowa
Płock, ul. Kolegialna 29/2

192 000 zł

29 Termomodernizacja, wymiana wind oraz
uporządkowanie otoczenia budynków na
osiedlach Stare Miasto, Kolegialna,
Kochanowskiego, Dworcowa

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Lokatorsko –
Własnościowa
Płock, ul. Obrońców
Westerplatte 6a

14 858 000 zł

2010 - 2011 Remont elewacji, w tym naprawa tynków, gzymsu, balkonów,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, częściowa
wymiana więźby dachowej, wymiana poszycia dachowego.
2008 r.

Projekt obejmował remont części wspólnych wielorodzinnego
budynku mieszkalnego, w tym: docieplenie budynku, remont
elewacji, wymianę okien na klatkach schodowych, remont wejść do
klatek schodowych. Kompleksowy remont elewacji budynku był
konieczny z uwagi na zużycie i nie wykonywanie remontu w takim
zakresie od czasu oddania budynku do użytku (ok. 50 lat).

2007 – 2013 Termomodernizacja budynków na osiedlu Stare Miasto: al.
Jachowicza 31, 35, 37; Nowowiejskiego 1; na osiedlu Kolegialna:
ul. Kolegialna 39, 29a, 25; 3 Maja 31: na osiedlu Kochanowskiego:
ul. Kochanowskiego 26, 23, 3b, 19, 15a; Lotników 3, 7, 18;
Północna 23, 30, 30a; Obrońców Westerplatte 4/1, 20/1; Bielska
40a; Traugutta 8, 10; Mickiewicza 19 oraz na osiedlu Dworcowa:
Chopina 64, 66, 57, 59, 65, 67; Reja 19, 24, 26; Dworcowa 37;
Lasockiego 19, 21, 16, 18, 20, 22, 7; Salezjańska 1a; Obrońców
Płocka 1920 r. 5, 7: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych,
wymiana okien w częściach wspólnych, docieplenie ościeży,
wymiana obróbek blacharskich, wymiana opasek wokół budynków.
Uporządkowanie terenów zielonych wraz z placami zabaw i
wymianą zużytych urządzeń zabawowych. Remont chodników,
dróg i altanek w otoczeniu budynków. Wykonanie doświetlenia.
Wymiana 9 szt. wind (w tym 2 szt. w budynku Kochanowskiego 1).
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30 Termomodernizacja, wymiana wind oraz
uporządkowanie otoczenia budynków na
osiedlu Łukasiewicza

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Lokatorsko –
Własnościowa
Płock, ul. Obrońców
Westerplatte 6a

11 150 000 zł 2007 – 2013 Termomodernizacja budynków przy ul. Królowej Jadwigi 2,
Wolskiego 5, 5/1, 5/2, 1, 1/1, 3, 2, 10, 6, 4/1, Rutskich 8, 1, 3, 5,
Kossobudzkiego 4, 6, 3, 5, 9, Rembielińskiego 13, 9,5,
Łukasiewicza 22, 22/1, Morykoniego 1, 2, 3, 5, Gawareckiego 2, 4,
6, 8, 3, Płoskiego 2, 4, 6, 8, 1/1, Batalionów Chłopskich 5, 5/1,
Gwardii Ludowej 13, 9, 11: docieplenie stropodachów, ścian
zewnętrznych, wymiana okien w częściach wspólnych, docieplenie
ościeży, wymiana obróbek blacharskich, wymiana opasek wokół
budynków. Uporządkowanie terenów zielonych wraz z placami
zabaw i wymianą zużytych urządzeń zabawowych. Remont
chodników, dróg i altanek w otoczeniu budynków. Wykonanie
doświetlenia osiedla. Wymiana 8 szt. wind.

31 Termomodernizacja, wymiana wind oraz
uporządkowanie otoczenia budynków na
osiedlach Tysiąclecia i Dobrzyńska

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Lokatorsko –
Własnościowa
Płock, ul. Obrońców
Westerplatte 6a

19 300 000 zł 2007 – 2013 Termomodernizacja budynków na osiedlu Tysiąclecia: ul.
Łukasiewicza 12, Krzywoustego 2, Kobylińskiego 14, 8, Dąbrówki
1, 3, Piasta Kołodzieja 2, 1, 3, 5, Bielska 51/3, 51, Tysiąclecia 7,
7/1, 9, 9/1 oraz na osiedlu Dobrzyńska: ul. Gałczyńskiego 14,
Miodowa 16, 10, Łukasiewicza 7, 9, Kobylińskiego 34: docieplenie
stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien w częściach
wspólnych, docieplenie ościeży, wymiana obróbek blacharskich,
wymiana opasek wokół budynków. Uporządkowanie terenów
zielonych oraz wymiana zużytych urządzeń zabawowych na
placach zabaw. Remont chodników, dróg i wykonanie zatoczek
parkingowych w otoczeniu budynków. Wymiana 14 szt. wind (w
tym 2 szt. w budynku Dobrzyńska 21).

32 Tworzenie i stałe unowocześnianie Centrum
Usług, Produkcji, Technologii i Badań
Przemysłu Stalowego, Metalowego oraz
Materiałów Budowlanych BUDMAT w

Bogdan Więcek BUDMAT Płock
Płock, ul. Otolińska 25

60 200 000 zł 2007 – 2013 A/ Remonty, modernizacje, adaptacje budynków firmy BUDMAT
B/ Budowa: 1/ wiat i ramp załadunkowych dla budynków
Stalowego Centrum Serwisowego, budynku produkcji trapezów,
budynku profilowania i budynku profili stalowych, 2/ adaptacja
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oparciu o rewitalizację i rozwój
infrastruktury techniczno – materialnej
dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku

33 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnych budynków przy
ul. Bielskiej 14 a, Królewieckiej 1,
Królewieckiej 3 wraz z zagospodarowaniem
terenów przyległych na Osiedlu Stare Miasto
w Płocku

Okres
realizacji
projektu

Opis projektu
istniejących obiektów lub adaptacja i remont nowo pozyskanych
dla budowy części badawczo – rozwojowej zakładu, 3/ placów
manewrowych i załadunkowych na wyznaczonych obszarach
dotychczas nie utwardzonych, 4/ budowa obiektów małej
architektury wraz z zielenią izolacyjną i estetyzującą.
C/ Uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej,
technologicznej, komunikacyjnej: drogowej i kolejowej
D/ Przystosowanie obecnie posiadanych obiektów oraz nowo
pozyskanych dla nowych ciągów technologicznych i nowej bazy
maszynowo – technologicznej.
E/ Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz
powstanie nowych urządzeń wspomagających procesy ochrony
środowiska, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i
higieny pracy.

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Lokatorsko –
Własnościowa
Płock, ul. Obrońców
Westerplatte 6a

1 796 632 zł

2011 - 2013 Realizacja projektu przyczyni się do odnowy zdekapitalizowanych
zasobów mieszkaniowych i podniesie standard zabudowy
mieszkaniowej Starego Miasta Płocka – zasadniczego,
materialnego elementu tożsamości lokalnej i potencjalnego miejsca
zamieszkania.
Odnowienie
zdegradowanych
budynków
mieszkalnych przy ul. Bielskiej 14a, Królewieckiej 1 i 3 przyczyni
się także do wprowadzenia ładu przestrzennego, poprawy estetyki
w części Starego Miasta, jakości życia mieszkańców i wizerunku
miasta Płocka, jego atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i
inwestycyjnej. Termomodernizacja budynków zrealizowana jako
element projektu podniesie ich wydajność energetyczną, co
zwiększy oszczędność energetyczną i przyczyni się do poprawy
jakości środowiska poprzez mniejszą emisję ciepła do atmosfery.
Realizacja projektu została podzielona na 4 etapy:
Etap I. renowacja budynku wielorodzinnego przy ul. Bielskiej 14 a:
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remont ścian zewnętrznych wraz z ościeżami, loggi z ułożeniem
warstwy termoizolacyjnej oraz remontem zadaszeń nad klatkami
schodowymi, remont dachów i stropodachów z ułożeniem warstwy
termoizolacyjnej oraz remontem zadaszeń nad klatkami
schodowymi, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i
rur spustowych, wymiana stolarki okiennej na klatkach
schodowych i w piwnicach, wymiana kaset domofonowych,
wymiana skrzynki gazowej, remont klatek schodowych i innych
pomieszczeń stanowiących części wspólne budynku, wymiana
opasek wokół budynku, rozdział instalacji c.o. i ciepłej wody z
wykonaniem przyłącza i węzła cieplnego.
Etap II. renowacja budynku wielorodzinnego przy ul.
Królewieckiej 1: remont ścian zewnętrznych wraz z ościeżami,
loggi z ułożeniem warstwy termoizolacyjnej oraz remontem
zadaszeń nad klatkami schodowymi, remont dachów i
stropodachów z ułożeniem warstwy termoizolacyjnej wraz z
wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej, wykonanie
instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych, wymiana
stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach, wymiana
drzwi do komór zsypowych, wymiana skrzynki gazowej, remont
klatek schodowych i innych pomieszczeń stanowiących części
wspólne budynku, wymiana wind (2 szt.).
Etap III. renowacja budynku wielorodzinnego przy ul.
Królewieckiej 3: remont ścian zewnętrznych wraz z remontem
zadaszeń nad klatkami schodowymi, remont dachów i
stropodachów z ułożeniem warstwy termoizolacyjnej wraz z
wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej, wykonanie

Załącznik nr 1 do LPR
Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 i w latach następnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Tabela 4. Pozostałe działania rewitalizacyjne realizowane w ramach LPR
Lp.

Nazwa projektu

Beneficjent

Całkowita
wartość
projektu

Okres
realizacji
projektu

Opis projektu
instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych, wymiana
stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach, wymiana
drzwi do komór zsypowych, wymiana kaset domofonowych,
wymiana skrzynki gazowej, remont klatek schodowych i innych
pomieszczeń stanowiących części wspólne budynku, wymiana
opasek wokół budynku, wykonanie przyłącza wodociągowego wraz
z montażem zestawu pompowego, wymiana wind (2 szt.).
Etap IV. Zagospodarowanie terenów przyległych do budynków
przy ul. Bielskiej 14a, Królewieckiej 1 i 3: renowacja ciągu pieszojezdnego, renowacja terenów zielonych, renowacja małej
architektury.

34 Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1
w Płocku

Gmina – Miasto Płock

1 949 336 zł

2008 - 2010 Projekt polegać będzie na remoncie i rozbudowie zabytkowego
budynku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kościuszki 7 z
przeznaczeniem w całości na potrzeby Miejskiego Przedszkola
nr 1. Istniejący budynek dotychczas użytkowany jest jako budynek
dwufunkcyjny (parter - przedszkole, poddasza - mieszkania
lokatorskie, wspólne piwnice). Natomiast po remoncie i
rozbudowie jedyną funkcją budynku pozostanie funkcja
oświatowo-wychowawcza w postaci przedszkola.
Planuje się wykonanie:
– remontu i rozbudowy budynku głównego z przeznaczeniem na
przedszkole;
– nowego parkingu dla przedszkola w miejscu starego podwórza
i rozebranej oficyny wraz z wykonaniem ogrodzenia od strony
ogrodu;
– urządzenie ogrodu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci;
– nowych przyłączy do budynku.
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35 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Kolegialnej 29

Wspólnota Mieszkaniowa
nieruchomości przy
ul. Kolegialnej 29

93 935 zł

36 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Nowy Rynek 14

Wspólnota Mieszkaniowa
nieruchomości przy
ul. Nowy Rynek 14

1 000 000 zł

37 Działania w zakresie oszczędności
energetycznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Płocku przy
ul. Na Skarpie 6

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Na Skarpie 6 w Płocku

102 000 zł

38 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Bartniczej 2

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Bartniczej 2

97 283 zł

Okres
realizacji
projektu

Opis projektu

2008 - 2009 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody
użytkowej i rozbudowy węzła cieplnego na potrzeby c.w.u.,
2. wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
3. wykonanie węzła cieplnego c.w.u.,
4. wymianę pionów zimnej wody,
5. wymianę poziomu zimnej wody w piwnicy.
2007 - 2013

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. remont dachu,
2. remont elewacji frontowej,
3. remont instalacji elektrycznej natynkowej,
4. wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej,
5. montaż instalacji domofonowej,
6. wymianę stolarki okiennej,
7. remont klatek schodowych,
8. izolację fundamentów,
9. zagospodarowanie podwórka.

2008 - 2010 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- docieplenie ściany zewnętrznej budynku od strony południowej
wraz z kolorystyką,
- wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych,
- wymianę okienek piwnicznych.
2009 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont instalacji elektrycznej.
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39 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Dobrzyńskiej 2A

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Dobrzyńskiej 2A

26 775 zł

2009 - 2010 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. wykonanie projektu docieplenia elewacji;
2. wymianę stolarki drzwiowej wejściowej do klatek schodowych;
3. wykonanie instalacji domofonowej.

40 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Dobrzyńskiej 15/1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Dobrzyńskiej 15/1

211 851 zł

2007 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ściany frontowej i
ściany tylnej budynku oraz montaż czujników ruchu na klatkach
schodowych.
Docieplenie ścian szczytowych oraz ściany frontowej wykonano
przed 2007 r.

41 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Dobrzyńskiej 19

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Dobrzyńskiej 19

296 096 zł

2007 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych budynku wraz z montażem ściągów
zabezpieczających ściany i montażem zadaszeń nad drzwiami
wejściowymi do klatek schodowych, montaż czujek ruchu na
klatkach schodowych, modernizację instalacji domofonowej.

42 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Gałczyńskiego 3

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Gałczyńskiego 3

635 650 zł

2008 - 2010 Zakres rzeczowy projektu obejmuje: opracowanie projektu
docieplenia, docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku wraz
z kolorystyką, docieplenie stropodachu, naprawę balkonów,
wymianę okienek piwnicznych, wykonanie opaski wzdłuż ścian.

43 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Gałczyńskiego 4

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Gałczyńskiego 4

211 747 zł

2008 - 2010 Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie projektu
docieplenia budynku, docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych,
wykonanie opaski wokół budynku.
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44 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Gałczyńskiego 5

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Gałczyńskiego 5

80 689 zł

2007 - 2009 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych budynku.

45 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Gałczyńskiego 18/1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Gałczyńskiego 18/1

440 800 zł

2007 - 2010 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- docieplenie elewacji zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- usunięcie filarków międzyokiennych z płyt azbestowo –
cementowych.

46 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Gałczyńskiego 20/1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Gałczyńskiego 20/1

285 568 zł

2007 - 2010 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- opracowanie projektu docieplenia ścian budynku;
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku;
- wymianę okien piwnicznych;
- remont wejść do klatek schodowych;
- remont daszków nad wejściami do klatek schodowych.

47 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Jasnej 12/1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Jasnej 12/1

110 167 zł

2008 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- wymianę drzwi wejściowych;
- wymianę instalacji elektrycznej;
- wymianę instalacji domofonowej;
- wymianę częściową instalacji c.o. w węźle cieplnym;
- wymianę wodomierzy.

48 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Jasnej 14

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy ul. Jasnej 14

223 717 zł

2008 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu wraz z kolorystyką,
- naprawę balkonów i daszków nad wejściami do klatek
schodowych,
- remont opaski wokół budynku,
- wymianę poziomów instalacji wodociągowej,
- montaż instalacji domofonowej.
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49 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Jasnej 17

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy ul. Jasnej 17

293 378 zł

2008 - 2012 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- opracowanie projektu docieplenia budynku,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką,
- wymianę okien piwnicznych,
- wymianę okien na klatkach schodowych,
- remont balkonów.

50 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Jaśminowej 1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Jaśminowej 1

328 293 zł

2008 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian
zewnętrznych budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją,
wymianę gzymsów międzypiętrowych z płyt azbestowo –
cementowych na obróbki z blachy ocynkowanej oraz wymianę
pionów wodnych i kanalizacyjnych.

51 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Jaśminowej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Jaśminowej 3

514 177 zł

2007 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych
budynku.

52 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Jaśminowej 4

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Jaśminowej 4

750 000 zł

2009 - 2013 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych budynku, wymianę drzwi wejściowych do klatek
schodowych, wymianę skrzynek elektrycznych, montaż czujek
ruchu w instalacji oświetleniowej klatek schodowych, montaż
instalacji domofonowej, malowanie 5 klatek schodowych.

53 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Kredytowej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Kredytowej 3

109 213 zł

2008 - 2010 Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę pionów wod.-kan.

54 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Kwiatowej 23

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku
przy ul. Kwiatowej 23
klatka I i II

167 025 zł

2008 – 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje: opracowanie projektu
docieplenia budynku, docieplenie ścian zewnętrznych budynku
wraz z remontem balkonów i daszków nad wejściami do klatek
schodowych, wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych
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oraz wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych, rur
zasilających węzeł cieplny i wymianę instalacji wod.-kan.

55 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Na Skarpie 2

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Na Skarpie 2

144 359 zł

2007 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont klatek schodowych,
docieplenie budynku oraz remont dachu.

56 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Na Skarpie 4

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Na Skarpie 4

204 912 zł

2007 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych budynku, naprawę kominów, wymianę okienek
piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku, remont tablicy
elektrycznej.

57 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Na Skarpie 7

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Na Skarpie 7

599 858 zł

2009 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje malowanie klatek schodowych,
modernizację instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,
docieplenie budynku oraz modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u.

58 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Na Skarpie 8

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Na Skarpie 8

532 126 zł

2008 - 2012 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych budynku oraz modernizację centralnego ogrzewania.

59 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Norwida 1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Norwida 1

114 350 zł

2008 - 2013 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- opracowanie projektu docieplenia ściany frontowej i tylnej,
- docieplenie ściany frontowej i tylnej budynku wraz z kolorystyką,
- remont balkonów,
- wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej,
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej,
- wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej,
- montaż balustrady na klatce schodowej dla potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych.
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60 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Polnej 18

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy ul. Polnej 18

98 484 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- malowanie klatek schodowych,
- wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy,
- wymianę zaworów c.o. na pionach,
- montaż instalacji domofonowej,
- montaż samoczynnych odpowietrzników.

61 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Pszczelej 2

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Pszczelej 2

1 254 702 zł

62 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Pszczelej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Pszczelej 3

438 162 zł

2007 - 2012 Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych budynku oraz wymianę instalacji wod.-kan.

63 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Skłodowskiej 1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Skłodowskiej 1

81 290 zł

2009 - 2013 Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę instalacji elektrycznej
oraz malowanie klatek schodowych budynku.

64 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Słodowej 1

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Słodowej 1

111 437 zł

65 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Słodowej 2

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Słodowej 2

87 442 zł

2008 - 2012 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- opracowanie projektu docieplenia budynku,
- docieplenie budynku,
- wykonanie gzymsów z blachy ocynkowanej z pasami
podrynnowymi na ostatniej kondygnacji wokół całego budynku,
- montaż czujników ruchu przed wejściami do klatek schodowych i
wewnątrz klatek schodowych,
- wymianę instalacji wod.-kan. (piony).

2009 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę instalacji
elektrycznej.

2009 - 2013 Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę instalacji wod.-kan.
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66 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Słodowej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Słodowej 3

1 008 814 zł

67 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Słodowej 4

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Słodowej 4

250 050 zł

68 Renowacja części wspólnych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Słowackiego 23

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy
ul. Słowackiego 23

240 228 zł

69 Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego
Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem –
etap I

Rzymskokatolicka Parafia
Katedralna pw. św.
Zygmunta w Płocku

13 521 328 zł

Okres
realizacji
projektu

Opis projektu

2009 - 2012 Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej;
- wymianę instalacji c.o.;
- montaż czujek ruchu na klatkach schodowych i na zewnątrz
budynku;
- docieplenie budynku;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
2009 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę instalacji wod.-kan.

2008 - 2011 Zakres rzeczowy projektu obejmuje: opracowanie projektu
docieplenia budynku i wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
budynku.
2013 - 2015 W ramach projektu wykonany zostanie I etap rewitalizacji

XII-wiecznej Płockiej Bazyliki Katedralnej.
Jak wynika z przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego budynku
istnieje konieczność wykonania m.in. remontu dachu, remontu
elewacji, wymiany instalacji elektrycznej, wymiany instalacji
centralnego ogrzewania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej
fundamentów.
Wykonanie w/w zakresu robót jest niezbędne dla zabezpieczenia
budynku przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz
w celu zahamowania postępującej degradacji tego cennego zabytku.
Jednocześnie przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i
restauratorskie zabytkowych organów katedralnych. Prace te są
niezbędne w celu przywrócenia im wartości artystycznych i
użytkowych.

