
Załącznik nr 1

Stan realizacji projektów ujętych w dokumencie 
pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007 – 2013 i lata następne” *
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Tabela 1. Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
- Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

1 Rewitalizacja 
Zespołu 
Zabytkowego Fara 
wraz z otoczeniem

Rzymskokatolicka
Parafia Św.
Bartłomieja

Wykonano remont elewacji zewnętrznych kościoła, wymieniono i zamontowano instalację 
elektryczną, alarmową, p.poż., odgromową i monitoring, wymieniono tynki wewnętrzne, 
wykonano remont kapitularza, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego 
ogrzewania, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki w kościele, 
wykonano remont dzwonnicy oraz wieży na kościele.

4 440 800

2 Rewitalizacja 
zabytkowych 
budynków dawnego 
Kolegium i dawnej 
Kolegiaty św. 
Michała w Płocku

Gmina - Miasto
Płock

Wydział Inwestycji i
Remontów –

Referat Remontów

W zakresie rzeczowym inwestycji zrealizowano konstrukcyjne prace budowlane, które objęły 
wymianę stropu III piętra w Kolegiacie, wyburzenie starej klatki schodowej i w jej miejsce 
wykonanie nowej klatki oraz szybu windowego w Kolegiacie, wzmocnienie stropu III piętra w 
Kolegium wraz z wymianą więźby dachowej. Wymieniono pokrycie dachowe oraz obróbki 
blacharskie nad obydwoma zabytkowymi budynkami. Wyburzono część ścian działowych i 
postawiono nowe ściany, dzięki temu powstały nowoczesne, przestronne sale dydaktyczne. W 
budynku dawnego Kolegium jezuickiego wykonano nową konstrukcję drewnianą więźby 
dachowej, zmieniając funkcję poddasza z nieużytkowej na użytkową, przez co uzyskano 
dodatkową powierzchnię użytkową przeznaczoną na pracownie komputerowe i pomieszczenia 
socjalne.
Wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów oraz ich odwodnienie, co zapobiegnie w 
przyszłości zawilgoceniu i destrukcji historycznych murów.  Przeprowadzono remonty elewacji 
obydwu zabytkowych budynków wraz z rekonstrukcją detali architektonicznych. Wymieniono w
pełnym zakresie stolarkę okienną i drzwiową. Zrealizowano pełen zakres robót 
wykończeniowych tynkarskich, posadzkarskich, malarskich i okładzinowych. Dostosowano 
zabytkowy kompleks do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy w 
dawnej kolegiacie oraz wyposażenie obydwu budynków w platformy dla osób 
niepełnosprawnych. 
W obydwu budynkach wykonano nowe instalacje centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, hydrantową oraz instalacje elektryczne: wewnętrzną 
ogólnego przeznaczenia oraz odgromową, instalację teletechniczną TT - oprzewodowanie 

25 662 157

1



Lp.
w

LPR

NAZWA 
PROJEKTU

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

ZA REALIZACJĘ
PROJEKTU

EFEKTY  RZECZOWE
WARTOŚĆ
PROJEKTU

monitoringu wizyjnego, instalację SSP – system sygnalizacji pożaru i okablowanie strukturalne
LAN. Przebudowano istniejący węzeł cieplny dwufunkcyjny dla celów centralnego ogrzewania, 
ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej.
Na zewnątrz budynków wykonano sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenaż, nowe 
przyłącze wodociągowe do celów ppoż. i hydranty zewnętrzne.  
W pomieszczeniu auli w budynku dawnej kolegiaty wykonano badania konserwatorskie na 
obecność warstw malarskich. Po ich odsłonięciu spod warstw wtórnych tynków wykonano 
rekonstrukcję malowideł ściennych oraz odtworzenie malowideł sufitowych autorstwa 
Władysława Drapiewskiego. Odtworzono historyczne elementy architektoniczne auli – absydę 
oraz chór wschodni. Aulę wyposażono w nowe fotele audytoryjne. Prace konserwatorskie 
objęły także dogłębną konserwację ceglanych murów wieży sąsiadującej z budynkiem dawnej 
kolegiaty oraz ceglane mury piwnic obydwu budynków.
Licznie odsłonięte pochówki oraz relikty architektoniczne sprawiły, że przeprowadzono szerokie
badania archeologiczno-architektoniczne, w wyniku których odsłonięto relikty szczególnej 
rangi, dokumentujące przebudowę kolegiaty na przestrzeni stuleci. Wyeksponowano  relikty 
wewnątrz budynku dawnej kolegiaty, w pomieszczeniu usytuowanym na poziomie 
"-1" /sala ekspozycyjna/ oraz na zewnątrz kolegiaty w sąsiedztwie fundamentów od strony 
północnej i południowej /wgłębniki/. W sali ekspozycyjnej na poziomie "-1" wykonano ścieżkę 
edukacyjną, która poprowadzona została ponad reliktami wzdłuż całej sali. Salę wyposażono w 
stałe elementy: gabloty, w których zdeponowano zabytki ruchome wydzielone podczas badań 
archeologicznych, makiety, plansze, postumenty. Salę oświetlono i zaprogramowano 
sterowanie systemem wizualizacji świetlnej.
Odsłonięte w trakcie prac pochówki zinwentaryzowano i złożono w ossuarium zaprojektowanym
i wybudowanym w ramach inwestycji. 
Inwestycja objęła swoim zakresem zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynków 
dawnego kolegium i dawnej kolegiaty. W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogę 
pożarową, parkingi, boisko szkolne o nawierzchni ze sztucznej trawy, nasadzono zieleń.

Tabela 1a. Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA

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

 BUDMAT - Bogdan
Więcek

W wyniku projektu wykonano adaptację, przebudowę i remont kompleksu 2 hal przemysłowych
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz uruchomiono w nich centrum produkcyjno-
logistyczne. 
Budynek dwukondygnacyjny, przemysłowy o powierzchni 1.645m2 oraz budynek 
jednokondygnacyjny, przemysłowy o powierzchni 3.572m2.

20 000 000
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2 Rewitalizacja 
budynku dworca 
PKP w Płocku wraz z
terenem 
przydworcowym

Rynex Sp. z o.o. W wyniku realizacji projektu budynek dworca został rozbudowany i wyposażony w niezbędną 
dla podróżnych infrastrukturę: poczekalnię (wraz z placem zabaw dla najmłodszych), toalety 
(w tym wc dla osób niepełnosprawnych wraz z przewijakiem dla niemowląt), kasy biletowe. W 
rozbudowanym budynku dworca powstał hotel z 32 pokojami oraz część handlowo-usługowa. 
Zmodernizowano także plac przydworcowy – wykonano zadaszenie dla 12 stanowisk 
autobusowych, powstał nowy parking, zamontowano ławki dla podróżnych, nowe oświetlenie 
oraz monitoring.
Powierzchnia zabudowy 1395 m2

Powierzchnia użytkowa 2427 m2

Kubatura: Ok. 12 000 m3

15 000 000

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

Komunikacja
Miejska – Płock

Sp. z  o.o.

W ramach zadania wykonano: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej hali obsługowo-
naprawczej nr 2, roboty demontażowe instalacji sanitarnych w hali nr 2, rozbiórkę hali nr 2, 
demontaż istniejącej instalacji elektrycznej hali obsługowo-naprawczej nr 3, roboty 
demontażowe instalacji sanitarnych w hali nr 3, rozbiórkę hali nr 3, demontaż istniejącej 
instalacji elektrycznej w budynku magazynowym, rozbiórkę budynku magazynowego, budowę 
nowej hali obsługowo-naprawczej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowę wiaty na 
odpady. W ramach zadania wykonano także instalację elektryczną, instalacje wewnętrzne, 
instalacje i sieci zewnętrzne, a także zamontowano wyposażenie technologiczne hali oraz  
wykonano zagospodarowanie terenu.

15 586 000

Tabela 2. Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 KIS - Pomoc 
wykluczonym

MOPS w Płocku W ramach projektu zostali zatrudnieni psychologowie oraz doradcy zawodowi, którzy prowadzili
warsztaty obejmujące zajęcia psychologiczno-edukacyjne oraz zajęcia z zakresu kształtowania 
postawy pro-aktywnej. Prowadzone było również poradnictwo specjalistyczne, szkolenia 
zawodowe. W ramach projektu udzielane było wsparcie działaniom wolontarystycznym poprzez
prowadzenie kampanii promującej idee wolontarystyczne oraz organizowanie konferencji 
poświęconych tematyce wolontariatu połączonych z obchodami Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, co z kolei przyczyniło się do integracji osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Działaniami skierowanymi na aktywizację zawodową (szkolenia 
zawodowe) i społeczną (zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem) objęto 60 
osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Projekt ukończyło 56 
osób, z których 14 podjęło zatrudnienie. 

1 236 337

2 Droga do 
aktywności

MOPS w Płocku Realizując projekt od 2008 roku, wsparciem objętych zostało łącznie 1355 osób, w tym: osoby 
nieaktywne zawodowo, bezrobotne oraz długotrwale bezrobotne, osoby opuszczające rodziny 
zastępcze lub placówki opiekuńczo – wychowawcze, osoby niepełnosprawne oraz rodzice 

3 011 663
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posiadający dzieci wymagające opieki (rodziny objęte wsparciem Asystenta rodziny).
Zrealizowane formy wsparcia:

• indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, brokerem edukacyjnym, pedagogiem, 
psychologiem, prawnikiem

• trening kompetencji i umiejętności społecznych
• zajęcia ze specjalistami od wizerunku
• zajęcia warsztatowe „Nauka savoir – vivre przy stole”
• indywidualne wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
• indywidualne wsparcie asystenta rodziny
• indywidualna i grupowa terapia psychologiczna
• wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo
• rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych
• kursy/szkolenia

W ramach realizacji projektu prowadzone były działania o charakterze środowiskowym – 
inicjatywy służące integracji z lokalną społecznością oraz zwiększeniu aktywności osób 
wykluczonych społecznie. Zorganizowane zostały m.in.:

• piknik edukacyjno – integracyjny „Promocja idei rodzicielstwa zastępczego”, 
• Obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, 
• impreza edukacyjno – integracyjna „Akademia Twórczości Osób Niepełnosprawnych”, 
• impreza edukacyjno – integracyjna  „Nie daj się uzależnić”,
• festyn integracyjno – edukacyjny „Porozumiewanie się bez przemocy”, 
• spotkania o charakterze edukacyjnym „Bądź przedsiębiorczy”, 
• impreza edukacyjno – integracyjna  „Gala Wolontariatu”,  
• spotkanie o charakterze integracyjno – turystycznym,
• spotkanie edukacyjno – integracyjne pt. „Sceny naiwne”,
• spotkanie edukacyjne „Pierwsza pomoc”,
• Edukacyjny Piknik Rodzinny – w 2014 roku piknik był częścią obchodów Płockich Dni 

Rodziny, 
• happening promujący idee wolontariatu i integrację międzypokoleniową „Misja 

Wolontariat”,
• wernisaż prac osób niepełnosprawnych,
• warsztaty edukacyjno – integracyjne „Przełamujemy stereotypy”,
• zajęcia animacyjno – taneczne i animacyjno – sportowe.

4
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3 Wykorzystaj szansę MOPS w Płocku 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 (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.

383 096

4 Aktywny Płock - 
wyrównywanie 
szans bezrobotnych 
na rynku pracy w 
Mieście Płocku 
(projekt 
systemowy)

MUP w Płocku W okresie 2008 – 2013 w projekcie uczestniczyły 2343 osoby bezrobotne: 1322 osoby w 
programie stażu; 121 osób w programie przygotowania zawodowego; 500 osób w programie 
szkoleń, z tego 41 osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 
uczestniczyły w szkoleniu pt.: „Mała Przedsiębiorczość”; 441 osób w programie przyznania 
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Każdy uczestnik projektu został 
objęty pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym, co przyczyniło się do pobudzenia ich 
aktywności zawodowej, a jednocześnie zachęciło do samodzielnego poszukiwania pracy. Udział 
w projekcie zakończyły 2153 osoby, 1566 osób podjęło zatrudnienie/samozatrudnienie po 
zakończeniu udziału w poszczególnych programach. Samozatrudnienie ww. osób przyczyniło 
się do zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw w Płocku, co wpłynęło na rozwój 
przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy oraz powstania miejsc pracy dla kolejnych osób. 
Zakończenie realizacji projektu planowane było na 31.12.2013 r. jednak wydłużono realizację 
projektu do 31.12.2014 r. Celem głównym projektu w roku 2014 było zwiększenie aktywności 
zawodowej u 560 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku 
objętych wsparciem w ramach projektu. Analiza efektywności zatrudnienia wskazuje, iż w 2014
r. 337 osób podjęło zatrudnienie, w tym samozatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w 
projekcie. 

17 974 044

5 Bezrobotny 
pracownikiem, 
doradcą – 
pracownikiem 
Miejskiego Urzędu 

MUP w Płocku W ramach projektu MUP w Płocku zatrudnił 10 osób – 5 pośredników pracy i 5 doradców 
zawodowych. Nowozatrudnione osoby zostały skierowane na szkolenie obejmujące tematykę z 
zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, KPA i standardów 
podstawowych usług rynku pracy. Na podstawie działań podejmowanych przez 
nowozatrudnioną kadrę nastąpiło wzmocnienie wiodących komórek MUP w Płocku, co 

297 440
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Pracy w Płocku 
(projekt 
konkursowy)

jednocześnie przyczyniło się do objęcia większej ilości osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy zarówno poradnictwem zawodowym jak i pośrednictwem pracy.   

6 Pośrednik, doradca 
– profesjonalnym 
pracownikiem 
Miejskiego Urzędu 
Pracy w Płocku

MUP w Płocku Ogółem w ramach projektu zatrudniono 12 pośredników pracy/stażystów i 8 doradców 
zawodowych/stażystów. W/w osoby podejmowały działania, które przyczyniły się do łagodzenia
skutków bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

1 009 352

7 Pośrednik, doradca 
– specjalistą 
lokalnego rynku 
pracy

MUP w Płocku W ramach projektu zatrudniono 20 osób - 12 pośredników pracy/stażystów i 8 doradców 
zawodowych/stażystów. Działania podejmowane przez pośredników pracy/stażystów i 
doradców zawodowych/stażystów ukierunkowane były na pomoc osobom bezrobotnym i 
poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego oraz w znalezieniu 
odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników spełniających ich 
oczekiwania pod względem kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji.

2 489 075

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

MOPS w Płocku W okresie realizacji projektu zgodnie z założeniami zostały zrealizowane trzy rodzaje zadań: 
reintegracja społeczna, reintegracja społeczno-animacyjna oraz reintegracja zawodowa. 

W ramach reintegracji społecznej, za którą odpowiedzialny był Lider - MOPS zorganizowane 
zostały warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem oraz specjalistą ds. 
planowania rodziny. Warsztaty miały charakter spotkań grupowych i zorganizowane zostały w 
dwóch formach: warsztaty wyjazdowe dla 50 osób, warsztaty stacjonarne dla kolejnych 50 
osób. W ramach zadania został zorganizowany tzw. trening kompetencji i umiejętności 
społecznych obejmujący następujące warsztaty:kształtowania postawy pro-aktywnej, 
psychoedukacyjne, z zakresu edukacji społecznej oraz seksualnej/planowania rodziny. Trening 
kompetencji i umiejętności społecznych ukończyło łącznie 113 osób. W ramach Programu 
uczestnicy oraz osoby z ich otoczenia mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych porad 
prawnych. Z bezpłatnego poradnictwa prawnego skorzystało łącznie 55 osób. 

W ramach reintegracji społeczno – animacyjnej, za którą odpowiedzialny był Partner – 
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowane i przeprowadzone zostały 
następujące działania dla młodzieży: zajęcia sportowe “Kick boxing” (80 godzin) - w zajęciach 
uczestniczyły 24 osoby; zajęcia filmowe (320 godzin) – w zajęciach wzięło udział 19 osób; 
zajęcia taneczne HIP-HOP/breakdance (80 godzin) - w zajęciach wzięło udział 18 osób; zajęcia 
plastyczne graffiti (80 godzin) - w zajęciach wzięło udział 17 osób (w ramach zajęć 

1 575 222
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plastycznych zostały także zorganizowane prace mające na celu zagospodarowanie 4 miejsc 
zlokalizowanych na terenie Starego Miasta); zajęcia fotograficzne (40 godzin) - w zajęciach 
wzięło udział 11 osób. 
W ramach reintegracji społeczno - zawodowej, za którą odpowiedzialny był Partner – Zakład 
Doskonalenia  Zawodowego w Płocku zorganizowane zostały następujące kursy/szkolenia: 
animator czasu wolnego z modułem prowadzenia imprez (wodzirej, DJ) dla 4 osób (40 godzin),
kurs witrażu/zdobnictwa i wyrobu biżuterii dla 11 osób (60 godzin), florystyka/bukieciarstwo 
dla 7 osób (70 godzin), kosmetyczka z elementami wizażu dla 17 osób (200 godzin), fryzjer 
dla 10 osób (220 godzin), nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie dla 10 osób 
(250 godzin), kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 29 osób (59 godzin), 
kucharz małej gastronomii dla 11 osób (160 godzin), kurs pedagog ulicy dla 6 osób (50 
godzin).  
W ramach projektu utworzono na obszarze objętym wsparciem Świetlicę Środowiskową. Celem
funkcjonowania świetlicy było otoczenie dzieci osób uczestniczących w Programie oraz dzieci 
zamieszkujących na Starówce opieką wychowawczą oraz stworzenie warunków do nauki, 
rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównywanie braków wychowawczych rodziny i 
eliminacja zaburzeń zachowania, podjęcie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom 
społecznym. W ramach działań wychowawczo – motywujących w świetlicy prowadzone były 
warsztaty mające na celu dbałość o rozwój talentów i zainteresowań wśród uczestników 
Programu oraz ich otoczenia: warsztaty  „Decoupage” (21 godzin) w których wzięło udział 9 
osób (7 kobiet i 2 mężczyzn); warsztaty „W zdrowym ciele – zdrowy duch” (30 godzin) w 
których wzięło udział 17 osób (16 kobiet i 1 mężczyzna); warsztaty dotyczące tematyki 
bezpieczeństwa (8 godzin) w których wzięło udział 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn). 
Łącznie w ramach Programu objęto wsparciem 122 mieszkańców obszaru Starego Miasta (76 
kobiet i 46 mężczyzn) w tym 66 osób w wieku 15-25 lat (38 kobiet i 28 mężczyzn). W trakcie 
realizacji projektu 9 osób podjęło zatrudnienie (6 kobiet i 3 mężczyzn), 124 osoby ukończyły 
kursy zawodowe podwyższające kwalifikacje zawodowe. 

Tabela 3.  Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu Miasta Płocka

Osiedle Stare Miasto

1 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Bielskiej 7

Lokalne Zrzeszenie
Właścicieli

Nieruchomości w
Płocku

Wykonano remont dachu budynku, remont elewacji frontowej wraz z przejściem bramowym 
oraz częściową wymianą stolarki.

141 654
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2 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Bielskiej 25

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, wymieniono 
pokrycie dachowe.

77 033

3 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 2 

Inwestor prywatny Wykonano remont dachu budynku. 151 280

4 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 5 

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji frontowej wraz z odtworzeniem detali architektonicznych. 89 904

5 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 9

ARS Sp. z o. o. Wykonano kompleksowy remont kamienicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra 
budynku z funkcji mieszkalnej na usługową z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową,
wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. 
W wyniku zakończenia prac w budynku powstały 3 dwupoziomowe lokale usługowe (z 
przeznaczeniem na lokale gastronomiczne) o pow. ok. 183, 236 i 246m2 oraz 6 mieszkań o 
pow. od 106 do 144m2.

258 668

6 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 10

Wspólnota
Mieszkaniowa

Wykonano remont elewacji frontowej budynku. 21 438

7 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 11

Inwestor prywatny Wymieniono stropy, częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz częściowo klatkę schodową.
Projekt zrealizowany częściowo.

467 979

8 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 12

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 48 021

9 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 14

Wspólnota
Mieszkaniowa

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymienione zostały obróbki blacharskie, rynny i rury 
spustowe, wykonano remont kominów oraz remont elewacji frontowej i tylnej.

134 660

10 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 15

Zbigniew
Sokołowski

 PH-U „ROMA”

Wykonano remont więźby dachowej, wymienione zostało pokrycie dachu, wykonano remont 
elewacji frontowej.

225 970
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11 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 3

ARS Sp. z o. o. Wykonano remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku, remont elewacji 
wraz z częściową wymianą stolarki.

89 340

12 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 5

Wspólnota
Mieszkaniowa

Wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z budową węzła cieplnego, instalację 
odgromową, remont elewacji.

348 196

13 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 
6/8/10

ARS Sp. z o. o. Wykonano remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku. 86 916

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

Rzymskokatolicka
Parafia św.

Bartłomieja w
Płocku

Wykonano remont elewacji frontowej, remont elewacji od strony ul. Piekarskiej, pomalowano 
elewacje kościoła.

777 948

15 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kazimierza 
Wielkiego 9b 

Archiwum
Państwowe 

w Płocku

Wymieniono pokrycie dachu połaci wschodniej oraz części połaci zachodniej, naprawiono 
kominy, wymieniono rury spustowe, wykonano remont elewacji. 

97 933

16 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kwiatka 26

Lokalne Zrzeszenie
Właścicieli

Nieruchomości w
Płocku

Wykonano remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz remont elewacji 
frontowej. 

129 579

17 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kwiatka 42

MTBS Sp. z o.o. Wykonano remont dachu, izolację przeciwwilgociową ściany frontowej, remont elewacji, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

85 100

18 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kwiatka 51

ARS Sp. z o. o. Wykonano przebudowę kamienicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku z 
funkcji mieszkalnej na funkcję usługową z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, 
wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz budową przyłączy: wodociągowego, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

222 589
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19 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 1

Inwestor prywatny Wykonano remont dachu oraz remont elewacji frontowej budynku. 74 009

20 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 3

Administracja
Kościelnymi

Obiektami Diecezji
Płockiej

Wykonano remont elewacji frontowej. 32 616

21 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 5

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji frontowych wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej.

133 523

22 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 10

Kuria Diecezjalna
Płocka

Wykonano remont elewacji. 138 240

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

Wyższe Seminarium
Duchowne w Płocku

Wykonano remont elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
Projekt jest w trakcie realizacji. 

1 020 973
(podana

kwota dotyczy
dotychczas

poniesionych
wydatków)

24 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 54

Caritas Diecezji
Płockiej

Zmieniono konstrukcję dachu na zachodniej części budynku frontowego oraz wykonano remont
całego dachu. Wykonano remont elewacji.
Projekt zrealizowano częściowo.

175 341

25 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 
2/Piekarska 16

Wspólnota
Mieszkaniowa

Wykonano remont dachu (wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów oraz wymiana 
obróbek blacharskich).

66 195

26 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek  4

Sławomir
Roszkowski

 „Audio-Video” 

Wykonano remont dachu oraz remont elewacji frontowej, wymieniono stolarkę od strony 
podwórza. 

144 016
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27 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 13

Aja –
Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe Sp.
z o.o.

Wykonano remont dachu budynku oraz remont elewacji frontowej, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową.

175 800

28 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 14

Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia 

Wykonano remont elewacji. 194 051

29 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 15

Inwestor prywatny Wymieniono strop nad ostatnią kondygnacją oraz wykonano remont dachu. 150 000

30 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 16

Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia 

Wykonano izolację pionową, wymieniono stolarkę okienną, remont elewacji frontowej. 196 545

31 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 3

Kuria Diecezjalna
Płocka

Wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano remont elewacji zewnętrznych. 132 076

32 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 7

Jadwiga Nowak
„Kwiaciarnia” 

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 6 690

33 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 15

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji frontowej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej. 35 683

34 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Zduńskiej 10

Rada Właścicieli
Posesji  

ul. Zduńska 10

Wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie dachu, remont 
kominów, remont schodów wejściowych.

23 257

Osiedle Kolegialna

1 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 1

„Wynajem” s.c. Wykonano remont elewacji frontowej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą 
obróbek blacharskich.

110 148
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2 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 3

Wspólnota
Mieszkaniowa

Wykonano remont elewacji frontowej, wymieniono stolarkę okienną na I piętrze i witrynę na 
parterze. 

86 469

3 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 5

Lokalne Zrzeszenie
Właścicieli

Nieruchomości w
Płocku

Wykonano remont pokrycia dachu, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 342 045

4 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 8

Inwestor prywatny Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano konserwację bramy wjazdowej. 
Projekt zrealizowany częściowo.

219 449

5 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 2

Inwestor prywatny Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono obróbki blacharskie oraz wykonano 
remont elewacji frontowej.

88 810

6 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 9

Inwestor prywatny Wykonano remont dachu, wymieniono obróbki blacharskie, stolarkę okienną i drzwiową oraz 
wykonano remont elewacji frontowej.

124 028

7 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 12

Inwestor prywatny Wybudowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. 57 596

8 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 14

Prowincja
Warszawska

Zgromadzenia
Sióstr Służek NMP

Niepokalanej 

Wykonano warstwę wykończeniową tynku cienkowarstwowego, zamontowano detale 
architektoniczne, pomalowano elewację.

46 000

9 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 18

Parafia
Prawosławna
Przemienienia

Pańskiego

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano remont elewacji segmentu A. 186 999
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10 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 24

Związek
Nauczycielstwa

Polskiego

Wykonano remont dachu oraz elewacji budynku, wymieniono stolarkę. 418 993

11 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. 1 Maja 4

Wspólnota
Mieszkaniowa

Wykonano remont dachu, remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki. 304 560

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

Diecezja Płocka Wymieniono  pokrycie dachu, remont elewacji frontowych. 133 936

13 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Mostowej 2

Rzymskokatolicka
Parafia Katedralna
pw. św. Zygmunta 

Wymieniono pokrycie dachu, wykonano remont kominów, wymieniono obróbki blacharskie, 
rynny i rury spustowe, wykonano remont elewacji frontowych od strony ul. Tumskiej i 
Mostowej.

155 983

14 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Nowy Rynek 4

Inwestor prywatny Wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachowe, wymieniono stolarkę okienną, wykonano 
remont przejścia bramowego.

154 162

15 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Nowy Rynek 16

Inwestor prywatny Wykonano remont i malowanie elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych.
Projekt zrealizowany częściowo.

65 918

16 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Obrońców 
Warszawy 1

Wspólnota
Mieszkaniowa

Wykonano remont pokrycia dachu, remont kominów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
wykonano remont elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych.
Projekt zrealizowany częściowo.

174 277

17 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Obrońców 
Warszawy 2

Wiesław Pomorski
Kancelaria
Podatkowa

„POMORSKI” 

Wymieniono stolarkę okienną, wykonano remont elewacji. 206 250

18 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Obrońców 
Warszawy 4

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remont dachu. 58 293
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19 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Pasaż 5

Inwestor prywatny Zmieniono sposób użytkowania poddasza, wymieniono strop, stolarkę, wykonano remont 
elewacji.

156 066

20 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Pięknej 1

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji. 40 000

21 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 32

„Społem” PSS
„Zgoda” 
w Płocku

Wykonano remont elewacji frontowych wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz  
remont dachu.

253 965

22 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 43

Inwestor prywatny Wykonano remont pokrycia dachu, wymieniono  stolarkę okienną i drzwiową, wykonano 
remont elewacji frontowych.

468 156

23 Remont zabytkowej 
kamienicy przy
 ul. Tumskiej 6

Lokalne Zrzeszenie
Właścicieli

Nieruchomości w
Płocku

Wykonano remont przejścia bramowego. 27 086

24 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 12

Inwestor prywatny Wykonano remont dachu: naprawa kominów, remont wieżyczki widokowej, remont lukarn, 
wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu, montaż instalacji odgromowej i obróbek 
blacharskich. Wykonano częściową wymianę stolarki okiennej oraz renowację drzwi.

336 564

25 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 14

Inwestor prywatny Wykonano remont dachu.
Projekt zrealizowany częściowo.

306 189

26 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 16

Inwestor prywatny Wykonano remont elewacji frontowej, wymieniono obróbki blacharskie oraz wykonano remont 
pokrycia dachowego.

76 603

27 Modernizacja i 
zagospodarowanie 
Wieży Ciśnień przy 
ul. Warszawskiej 26

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Wymieniono stropy i klatkę schodową. Zamontowano przeszklony dach. Wykonano remont 
elewacji, wymieniono stolarkę, dobudowano taras zewnętrzny z fontanną. 

2 700 000
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Tabela 4. Pozostałe działania rewitalizacyjne realizowane w ramach LPR

1 Rewitalizacja  
budynków 
komunalnych  na 
Osiedlu Miodowa Jar
– I ETAP

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i

Remontów

Wykonano rozbiórkę oraz budowę 3 budynków komunalnych (budynki nr 41, 43, 45).
Miodowa 41 - 15 mieszkań, Miodowa 43  - 15 mieszkań, Miodowa 45 -  9 mieszkań.

3 149 696

2 Rozbudowa Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Władysława 
Jagiełły wraz z 
wyposażeniem 

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i

Remontów

Wybudowano segment dydaktyczny, komunikację drogową wewnętrzną z parkingiem. 21 663 196

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
Wydział Gospodarki

Mieniem 

Wykonano prace budowlane i branżowe, a także nasadzenia drzew i krzewów. Zbudowano 
nowe utwardzone alejki o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m2.

5 620 461

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
Wydział Gospodarki

Mieniem 

Wykonano nawierzchnię alejki głównej z granitu, ułożono instalację elektryczną oraz wykonano
prace odwodnieniowe.

15



Lp.
w

LPR

NAZWA 
PROJEKTU

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

ZA REALIZACJĘ
PROJEKTU

EFEKTY  RZECZOWE
WARTOŚĆ
PROJEKTU

5 Przebudowa 
budynku III Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. M. Dąbrowskiej

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i

Remontów

Zrealizowano budynek szkolny, dwukondygnacyjny o kubaturze 2.517,05m3 wraz z instalacjami
wewnętrznymi i przyłączami, wybudowano parking, chodniki oraz drogi wewnętrzne.

3 037 263

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

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i

Remontów

Wybudowano boiska i urządzenia sportowe oraz warsztaty szkolne.

Warsztaty: 
powierzchnia zabudowy - 1.009,59 m2 
powierzchnia użytkowa - 892,55 m2

kubatura – 4.0040 m3

Boiska szkolne – 2.826 m2

3 099 893

7 Tumska 9 Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i

Remontów

Wykonano montaż bramy. 26 352

8 Rozbudowa obiektu 
przy ul. Tumskiej na
siedzibę Muzeum 
Mazowieckiego

Muzeum
Mazowieckie w

Płocku, 
Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i

Remontów

Zrealizowano nowy budynek Muzeum Mazowieckiego w Płocku w zakresie wszystkich robót 
budowlanych, instalacji wewnętrznych i przyłączy. 
Ilość kondygnacji nadziemnych - 4
Powierzchnia zabudowy - 446 m2

Kubatura - 9 376 m2

Powierzchnia użytkowa - 2 384,1 m2

20 626 173

9 Remont budynku 
przy ul. Zduńskiej 9

ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany. 

10 Remont budynku 
przy Placu Stary 
Rynek 19

ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany. 

11 Plac 13 Straconych 
– II etap

ARS Sp. z o.o. Wybudowano budynek wraz z parkingiem podziemnym (26 lokali mieszkalnych, 1 lokal 
usługowy, 19 miejsc postojowych na parkingu podziemnym).

8 791 989

12 Małachowskiego 4 a ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany. 
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13 Jerozolimska 6/8/10
i 12

ARS Sp. z o.o. Wykonano zmianę sposobu ogrzewania kamienic, wykonano instalację c.o., c.w.u., węzeł 
cieplny, zasilanie z sieci Fortum.

249 228
(podana

kwota dotyczy
wykonania

instalacji c.o.
w kamienicach

Jerozolimska
6/8/10, 12,

2/4, Grodzka
1)

14 Jerozolimska 
14/16/18 i 20

ARS Sp. z o.o. Wykonano roboty budowlane związane z budową wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 
Projekt zrealizowany częściowo.

195 000

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

ARS Sp. z o.o. Wykonano zmianę sposobu ogrzewania kamienic, wykonano instalację c.o., c.w.u., węzeł 
cieplny, zasilanie z sieci Fortum w ramach projektu z poz. 13. 
Trwa przebudowa kamienicy przy ul. Grodzkiej 1. 

16 Termomodernizacja 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 3

ARS Sp. z o.o. Wykonano termomodernizację kamienicy (docieplenie budynku, remont elewacji oraz 
wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. zasilanej z sieci Fortum). 

322 656

17 Kamienica przy
ul. Warszawskiej 2

ARS Sp. z o.o. Nieruchomość została w 2015 roku sprzedana. Nowy właściciel jest w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia. 

18 Stary Rynek 5/ 
Pierzeja

ARS Sp. z o.o. Wybudowano budynek usługowy o powierzchni ok. 1200 m2 wraz z 10 miejscami 
parkingowymi. 

3 368 000

19 Budowa zespołu 
budynków 
mieszkalno-
usługowych „Złoty 
Róg” przy ul. 
Kwiatka/Bielska/ 

MTBS Sp. z o.o. Wybudowano nowe obiekty o funkcji mieszkalno-usługowej „Złoty Róg” składające się z 
segmentów A, B, C, D i E zlokalizowanych u zbiegu ul. Kwiatka, Bielskiej i Sienkiewicza w 
Płocku wraz z pełną infrastrukturą oraz remont budynków zabytkowych przy ul. Kwiatka 42 i 
44 (56 mieszkań o pow. od 45 m² do 113 m², 8 lokali użytkowych o pow. od 80 m² do 125 m²
oraz 43 miejsca parkingowe w garażu podziemnym). 

20 845 081
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Sienkiewicza w 
Płocku

20 Budowa budynku 
oficyny przy
ul. Kwiatka 8 w 
Płocku

MTBS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany.

21 Budowa budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Sienkiewicza 63

MTBS Sp. z o.o. Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego i dwóch budynków gospodarczych
oraz budowę budynku mieszkalno-usługowo-handlowego z oficyną mieszkalną wielorodzinną 
z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, centralnego ogrzewania, 
elektryczną wraz z budową węzła cieplnego, budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniem terenu (nowy budynek z 8 mieszkaniami 
o pow. od 38 m² do 64 m², 2 lokalami użytkowymi: 45 m² i 64 m² oraz 8 garaży (w tym 3 na 
zewnątrz budynku). 

2 618 510

22 Remont kapitalny 
budynku przy 
ul. Sienkiewicza 65

MTBS Sp. z o.o. Powstało 6 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 269,52 m² (od 38,07 m² do 53,08 
m²). 

1 435 948

23 Przebudowa 
ul. Zduńskiej

Miejski Zarząd Dróg Wykonano remont ulicy Zduńskiej. Zniszczoną bitumiczną nawierzchnię zastąpiono kamienną 
kostką granitową. Chodniki zostały wyłożone prostokątną betonową kostką w kolorze szarym i 
czarnym, obramowanie granitowymi krawężnikami. 

1 335 962

24 Remont budynków 
Szpitala Świętej 
Trójcy

Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej Sp. z

o.o.

Budynek P - w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby centralnego magazynu bielizny 
brudnej, myjni dla środków transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynu odpadów 
medycznych dla szpitala m.in. wymieniono stolarkę, doprowadzono instalację wod.-kan., c.o., 
elektryczną; wykonano boksy i węzeł sanitarny; wykonano instalację grawitacyjną i 
mechaniczną. Budynek D – w ramach przebudowy parteru części północnej budynku na 
potrzeby Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu m.in. wykonano stropy żelbetowe, izolację 
przeciwwilgociową, doprowadzono instalację wod.-kan., c.o., wykonano wentylację 
grawitacyjną, węzeł sanitarny, wymieniono stolarkę. Budynek K - w 2011 r. wymieniono 
pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej na blachodachówkę, wymieniono obróbki 
blacharskie, rynny i rury spustowe, odeskowanie zabezpieczono impregnatami p.poż i 
grzybobójczymi. 

546 524
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25 Remont zespołu 
zabytkowych 
budynków Zakładu 
Karnego w Płocku 
przy ul. 
Sienkiewicza 22

Zakład Karny w
Płocku

Wykonano konserwację muru zewnętrznego Zakładu Karnego od strony ul. Sienkiewicza i ul. 
Misjonarskiej oraz remont więźby dachowej i poszycia dachowego na budynku tzw. „starego 
więzienia”. 

245 785

26 Rozbudowa i 
modernizacja 
zespołu budynków 
Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w 
Płocku – Stary 
Rynek 14/18

Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia

Wykonano dokumentację techniczną (po uprzednim przeprowadzeniu badań gruntowych – 
geologicznych) i uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono badania archeologiczne 
(2008-2009), wykonano prace rozbiórkowe (2009 r.), rozpoczęto prace ziemne: częściowo 
wymieniono grunt pod płytę fundamentową kościoła. Położono chudy beton, wykonano 48 
mikropali TITAN, wykonano dwie studnie kanalizacyjne i przyłącze kanalizacyjne na głębokości 
wykopu, zabezpieczono wykop i Muzeum Siostry Faustyny, opracowano nowy projekt 
zamienny, uzyskano warunki zabudowy dla garażu podziemnego na wewnętrznym dziedzińcu 
posesji Zgromadzenia (wjazd od ul. Piekarskiej). 
Projekt jest w trakcie realizacji.

5 655 000
(podana

kwota dotyczy
dotychczas

poniesionych
wydatków)

27 Remont kamienicy 
przy 
ul. Sienkiewicza 34

Caritas Diecezji
Płockiej

Wykonano remont dachu, remont elewacji. 63 050

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

Wspólnota
Mieszkaniowa 

ul. Kolegialna 29/2

Wykonano remont części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 192 000

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

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa L-W

Wykonano termomodernizację budynków przy ul. Kochanowskiego 26, 23,3b, 10, 15a, 
Lotników 3,7,18, Chopina 64, 66,  59, 57, 65, 67, Mickiewicza 19, Kolegialnej 29a, 39, 25, 
Jachowicza 31, Traugutta 8,10, Lasockiego 21,19, 7, 18, 19, 20, 22, Reja 26, Północnej 30a, 
Dworcowej 37, Obrońców Płocka 7, 5, Salezjańskiej 1a, Obrońców Westerplatte 4/1, 20/1, 3 
Maja 31 wraz z zagospodarowaniem terenów wokół budynków.  Wymieniono 7 szt. wind w 
budynkach znajdujących się w zasobach PSM. 

16 090 524
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30 Termomodernizacja,
wymiana wind oraz 
uporządkowanie 
otoczenia budynków
na osiedlu 
Łukasiewicza

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa L-W

Wykonano termomodernizację budynków przy ul. Królowej Jadwigi 2, Wolskiego 1, 1/1, 
3,5,5/1,5/2, 2, 6,10, 4/1, Łukasiewicza 22, 22/1, 7, 9, Kossobudzkiego 4,6, 9, Rutskich 8, 5, 
1, 3, Rembielińskiego 13, Morykoniego 2, 1,3, 5, Płoskiego 8, Gwardii Ludowej 11, 13, 9, 
Gawareckiego 8, Batalionów Chłopskich 5/1, Miodowej 16, 10 wraz z zagospodarowaniem 
terenów wokół budynków.  Wymieniono 9 szt. wind w budynkach znajdujących się w zasobach 
PSM. 

18 359 250

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

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa L-W

Wykonano termomodernizację budynków przy ul. Bolesława Krzywoustego 2, Dąbrówki 3,1, 
Łukasiewicza 12, Kobylińskiego 14, 8, Piasta Kołodzieja 2, 3, 5, 1, Bielskiej 51/3, 51, 
Tysiąclecia 7, 7/1, 9/1, 9, Gałczyńskiego 14, Dobrzyńskiej 21 wraz z zagospodarowaniem 
terenów wokół budynków.  Wymieniono 14 szt. wind w budynkach znajdujących się w 
zasobach PSM. 

10 652 660

32 Tworzenie i stałe 
unowocześnianie 
Centrum Usług, 
Produkcji, 
Technologii  i Badań 
Przemysłu 
Stalowego, 
Metalowego oraz 
Materiałów 
Budowlanych 
BUDMAT w oparciu 
o rewitalizację i 
rozwój 
infrastruktury 
techniczno – 
materialnej dawnej 
Fabryki Maszyn 
Żniwnych w Płocku 

BUDMAT Płock W ramach rewitalizacji terenów po Fabryce Maszyn Żniwnych wykonano: remonty, 
modernizacje, adaptacje budynków firmy Budmat (budynku głównego wraz z halą 
produkcyjną, budynku produkcji blach trapezowych, budynku produkcji profili stalowych, 
budynku hali produkcyjno-magazynowej, budynku Stalowego Centrum Serwisowego, budynku 
dawnej lokalizacji firmy „Stelmech”), budowę wiat, ramp załadunkowych, placów 
manewrowych i załadunkowych, budowę obiektów małej architektury wraz z zielenią izolacyjną
i estetyzującą, adaptację istniejących obiektów dla budowy części badawczo – rozwojowej 
zakładu, uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej,  technologicznej i komunikacyjnej 
drogowej i kolejowej (remont i modernizacja bocznicy kolejowej, modernizacja dróg 
wewnętrznych i parkingów, budowa suwnic i dźwigów rozładunkowych), przystosowanie 
posiadanych i nowych obiektów dla nowych ciągów technologicznych, modernizacja istniejącej 
infrastruktury technicznej oraz powstanie nowych urządzeń wspomagających procesy ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa ppoż i BHP.
Inwestor zrealizował projekt wsparty w ramach Inicjatywy JESSICA - adaptacja, przebudowa i 
remont kompleksu 2 hal przemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla 
utworzenia centrum produkcyjno-logistycznego oraz jest w trakcie realizacji projektu - BM3 – 
Mazowiecki Klaster Technologii, Materiałów i Maszyn.  

40 000 000

33 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnych 

Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa L-W

Wykonano remont budynków położonych przy ul. Bielskiej 14a oraz przy ul. Królewieckiej 1 i 
ul. Królewieckiej 3 oraz zagospodarowano tereny przyległe. 

1 941 948
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budynków przy ul. 
Bielskiej 14 a, 
Królewieckiej 1, 
Królewieckiej 3 wraz
z 
zagospodarowaniem
terenów przyległych
na Osiedlu Stare 
Miasto w Płocku

34 Rewitalizacja 
Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 w 
Płocku

Gmina-Miasto Płock
Wydział Gospodarki

Mieszkaniowej
Oddział Remontów

Wykonano przebudowę budynku, remont nawierzchni utwardzonych i zagospodarowanie placu 
zabaw.
Powierzchnia terenu działki objęta projektem - ok. 2.250 m2

Parking wewnętrzny (z utwardzeniami) - ok.  344 m2

Zieleń izolacyjna i rekreacyjna (plac zabaw dla dzieci) - ok. 1.396 m2  

1 895 458

35 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Kolegialnej 29

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano dokumentację projektową instalacji ciepłej wody użytkowej i rozbudowy węzła 
cieplnego na potrzeby c.w.u. Wykonano instalację ciepłej wody użytkowej i rozbudowę węzła 
cieplnego na potrzeby c.w.u., wymieniono piony zimnej wody, wymieniono poziom zimnej wody
w piwnicy.

93 935

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu budynku frontowego i oficyny. 
W latach 2007-2008 wykonano remont dachu oficyny północnej z robotami towarzyszącymi. W
2008 r. wykonano remont dachu budynku frontowego i oficyny południowej wraz z robotami 
towarzyszącymi. W 2009 r. wykonano remont elewacji frontowej oraz częściowo elewacji 
północnej wraz z doraźnym wzmocnieniem ściany oficyny oraz wykonaniem podestu 
wejściowego w oficynie, zamontowano instalację domofonową w budynku mieszkalnym, 
wymieniono drzwi wejściowe z samozamykaczem i elektrozaczepem do klatki schodowej wraz z
dorobieniem 13 szt. kluczy oraz wykonano remont instalacji elektrycznej natynkowej w bramie 
i na elewacji zewnętrznej. W 2010 r. opracowano projekt architektonoczno-budowlany rozbiórki
pomieszczeń gospodarczych i zagospodarowania terenu po rozbiórce oraz projekt 
architektoniczno-budowlany przebudowy parkingów i chodników wraz z remontem kanalizacji 
deszczowej. W 2010 r. wykonano także rozbiórkę komórek lokatorskich i częściową rozbiórkę 
budynku gospodarczego wraz z wyrównaniem terenu oraz remont sieci kanalizacyjnej 
ogólnospławnej i sieci wodociągowej. W latach 2010-2011 utwardzono powierzchnię gruntu w 

484 996
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ramach przebudowy parkingów i chodników, a w 2011 r. wykonano remont komórek 
lokatorskich. W 2013 r. wymieniono stolarkę okienną na klatkach schodowych, zamontowano 
drzwi wejściowe do klatek schodowych 4 szt. oraz zamontowano cyfrową instalację 
domofonową.

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

Wspólnota
Mieszkaniowa 

ul. Na Skarpie 6

Docieplono ściany zewnętrzne budynku mieszkalnego, wymieniono obróbki blacharskie i rury 
spustowe. Wymieniono okienka piwniczne.

102 000

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano remont instalacji elektrycznych wewnętrznych oświetlenia korytarzy i piwnic I, II, III
i IV klatki schodowej, wymieniono instalację zasilania WLZ od ZK do TM wraz z wymianą 
drzwiczek obudów tablic rozdzielczych na klatkach schodowych I-IV. 

194 145

39 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Dobrzyńskiej 2A

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku, wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych 
oraz wymieniono instalację domofonową we wszystkich klatkach schodowych. 

26 775

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano montaż czujników ruchu na klatkach schodowych, docieplono ścianę tylną budynku 
wraz z remontem balkonów. Wykonano niwelację terenu wokół budynku z osadzeniem 
krawężnika przy szczycie budynku. 

211 851
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41 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Dobrzyńskiej 19

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano docieplenie ścian szczytowych budynku oraz uskoków ścian elewacji frontowej i 
tylnej budynku wraz z montażem ściągów stalowych. Wykonano docieplenie ściany frontowej 
budynku wraz z montażem zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych oraz 
docieplenie elewacji północnej. Wykonano obróbki 9 kominów papą termozgrzewalną. 
Zamontowano czujki ruchu na klatkach schodowych i przed wejściami do klatek schodowych; 
korytka elektroinstalacyjne osłaniające przewody domofonowe i telekomunikacyjne. 
Wymieniono przyciski dzwonkowe oraz puszki instalacyjne na klatkach schodowych.

296 096

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku. Wykonano docieplenie ściany tylnej budynku wraz z 
cokołem, naprawę balkonów, wykonano opaskę wzdłuż ściany tylnej i ścian szczytowych, 
wymieniono okienka piwniczne. Opracowano audyt energetyczny, docieplono ścianę północną 
wraz z wykonaniem daszków nad wejściami do klatek schodowych, docieplono ścianę piwnic 
wraz z wymianą okienek piwnicznych, wykonano opaskę wokół budynku od strony północnej, 
docieplono stropodach, wykonano remont poszycia dachowego, pomalowano wcześniej 
docieploną elewację. 

635 650

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku. Wykonano docieplenie wszystkich ścian budynku, 
remont balkonów oraz wykonano daszki nad wejściami do klatek schodowych. Wykonano 
malowanie cokołu budynku oraz wykonano opaskę wokół budynku.

211 747

44 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Gałczyńskiego 5

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano docieplenie ścian. 80 689

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano docieplenie ścian szczytowych, wymieniono schody wejściowe i daszki nad 
wejściami do klatek schodowych. Wykonano docieplenie ściany frontowej, cokołów ścian 
szczytowych i ściany frontowej, wymieniono okna piwniczne, zdemontowano i zutylizowano 
płyty azbestowe.  Docieplono ścianę podłużną tylną wraz z cokołem, wyremontowano balkony, 
wymieniono okienka piwniczne, wykonano opaskę przy docieplonej ścianie, naprawiono szczyty
budynku. 

440 800
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46 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Gałczyńskiego 
20/1

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku i wykonano docieplenie ścian szczytowych budynku. 
Wykonano docieplenie ściany frontowej, remont daszków nad wejściami do klatek schodowych,
remont wejść do klatek schodowych. Wykonano docieplenie ściany tylnej i cokołu budynku, 
remont balkonów, wymieniono okna piwniczne, wykonano opaskę z tyłu budynku. 

285 568

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano remont tablicy elektrycznej administracyjnej, wymieniono drzwi wejściowe do klatek
schodowych, wymieniono instalację domofonową, wymieniono częściowo instalację c.o. w 
węźle cieplnym, instalację elektryczną zasilania WLZ wraz z remontem instalacji oświetleniowej
i przyzewowej. Wymieniono wodomierze.

110 167

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano docieplenie ściany frontowej, wyremontowano daszki nad wejściami do klatek 
schodowych, wymieniono poziomy instalacji wodociągowej w piwnicach. Docieplono ścianę 
południową wraz z remontem balkonów i opaskę budynku. Wykonano instalację domofonową. 

223 717

49 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Jasnej 17

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku, wymieniono okna na klatkach schodowych. 
Wykonano docieplenie ściany frontowej, wykonano opaskę przy ścianie frontowej, wymieniono 
okna piwniczne w ścianie frontowej, docieplono ściany szczytowe budynku, ścianę tylną 
budynku wraz z cokołem, wymianą okienek piwnicznych w ścianie tylnej budynku oraz 
suszarek zaokiennych na tylnej ścianie budynku. 

293 378

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku, wymieniono instalację wod.-kan. wraz z podejściami 
w dwóch pionach, wymieniono poziom instalacji wodociągowej w piwnicy, docieplono fragment 
ściany oraz dwa uskoki ścian nad lokalem nr 98. Wykonano docieplenie dwóch ścian 
wzdłużnych i dwóch uskoków ściany frontowej, docieplenie ściany wzdłużnej od strony 
północno-zachodniej, ściany szczytowej północnej oraz ściany wzdłużnej od strony północno-
wschodniej. Docieplono ściany. 

328 293
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51 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Jaśminowej 3

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano docieplenie części ściany od strony zachodniej. Wykonano docieplenie części ściany 
zachodniej pomiędzy IV i V klatką schodową. Wykonano docieplenie siedmiu ścian – trzech 
uskoków i czterech ścian z wejściem do klatki schodowej od strony zachodniej, trzech ścian – 
dwóch uskoków i ściany z wejściem do klatki schodowej oraz ściany wzdłużnej od strony 
zachodniej. Docieplono część elewacji zachodniej i szczytu południowego. Wykonano audyt 
energetyczny budynku; dokończono docieplenie części elewacji zachodniej i szczytu 
południowego; docieplono ściany zewnętrzne podłużne oraz ścianę zewnętrzną szczytową 
północną. 

514 177

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku, wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych, 
wymieniono skrzynki elektryczne,  zamontowano instalację domofonową na klatkach 
schodowych. Wykonano daszki nad wejściami do klatek schodowych nr I i II, pomalowano 
wejścia do klatek schodowych, zamontowano drzwi wewnętrzne na parterze V klatki 
schodowej, pomalowano cokoły w klatkach schodowych o nr I-V, zamontowano czujki ruchu w 
instalacji oświetleniowej klatek schodowych, pomalowano ściany klatek schodowych, 
przemurowano wejścia do klatek schodowych o nr III i IV. Wykonano izolację cieplną poziomów
instalacji c.o. oraz wykonano instalację odgromową budynku. Wykonano docieplenie 
stropodachu, remont kominów i pokrycia dachowego, remont tablic elektrycznych 
administracyjno-lokatorskich wraz z montażem 2 szt. wyłączników głównych oraz wykonano 
modernizację instalacji anteny zbiorczej do przystosowania odbioru sygnału cyfrowego.
Projekt zrealizowany częściowo.

274 337

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z podejściami odpływowymi w I i II 
klatce schodowej, wymianę poziomu zimnej wody w piwnicy wraz z zaworami pionowymi, 
wymieniono piony wod-kan w III i IV klatce schodowej. 

109 213

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia ścian zewnętrznych budynku. Wykonano docieplenie ściany 
frontowej, szczytowej i tylnej wraz z remontem balkonów, wymieniono opaskę betonową 
wzdłuż ściany frontowej, tylnej i szczytowej III i IV klatki schodowej, wyremontowano wejścia i
daszki nad wejściami do III i IV klatki schodowej. Docieplono ścianę tylną budynku, 
wymieniono wodomierze w lokalach mieszkalnych, wymieniono rury zasilające węzeł cieplny, 
wymieniono instalację wod.-kan. oraz wykonano remont balkonów w III i IV klatce schodowej. 

167 025
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55 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Na Skarpie 2

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano docieplenie ściany tylnej budynku, remont klatek schodowych, docieplono 
stropodach, wykonano remont dachu oraz kominów. 

144 359

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano docieplenie dwóch ścian szczytowych, naprawę kominów, opaskę wokół budynku, 
wymieniono okna piwniczne oraz zamurowano studzienki doświetlające piwnic, 
wyremontowano tablicę elektryczną. Docieplono ścianę tylną budynku wraz z remontem 
balkonów, naprawiono i przemalowano szczyt budynku.

204 912

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano malowanie klatek schodowych wraz z uporządkowaniem przewodów i kabli 
elektrycznych, wymieniono okna piwniczne wraz z ich okratowaniem, naprawiono studzienki 
doświetlające piwnic wraz z ich okratowaniem. Docieplono ściany budynku, wykonano daszki i 
opaski wokół budynku, docieplono ściany piwnic, stropodach oraz ścianę zewnętrzną podłużną. 
Wykonano modernizację instalacji c.o. i c.w.u.

599 858

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz docieplono ścianę szczytową
od I klatki schodowej wraz z rozbiórką istniejącego ocieplenia z supremy. Wykonano 
docieplenie ściany szczytowej od III klatki schodowej. Docieplono elewację frontową. 
Opracowano audyt energetyczny budynku; częściowo docieplono ścianę zewnętrzną podłużną, 
ściany piwnic i stropodach; zmodernizowano centralne ogrzewanie. 

532 126

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia ściany frontowej i tylnej budynku. Wykonano docieplenie 
ściany frontowej i tylnej wraz z remontem balkonów, wykonano daszek nad wejściem do klatki 
schodowej, wymieniono drzwi wejściowe do klatki schodowej. Wykonano remont ścian 
szczytowych oraz drobnych napraw kominów. Zamontowano 20 szt. nasad kominowych na 
przewodach kominowych przynależnych do lokali mieszkalnych oraz zamontowano czujki ruchu
w oprawach oświetleniowych klatki schodowej, wymieniono przyciski dzwonkowe na klatkach 
schodowych. Zamontowano system telewizji przemysłowej, wymieniono poziomy wodociągowe
w piwnicy budynku, zmodernizowano instalację anteny zbiorczej, wymieniono rynny i rury 
spustowe oraz wykonano opaskę wokół budynku. 

114 350

26



Lp.
w

LPR

NAZWA 
PROJEKTU

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

ZA REALIZACJĘ
PROJEKTU

EFEKTY  RZECZOWE
WARTOŚĆ
PROJEKTU

60 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Polnej 18

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano malowanie klatek schodowych i korytarza w piwnicy, wymieniono instalację 
elektryczną w piwnicach wraz z ogranicznikami mocy i montażem lamp oświetleniowych, 
wykonano montaż instalacji domofonowej, wymieniono zawory odcinające na pionach c.o., 
zamontowano samoczynne odpowietrzniki.

98 484

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia ścian szczytowych budynku. Wykonano obróbki blacharskie 
gzymsów ostatniej kondygnacji, docieplono ścianę szczytową północną, wykonano montaż 
czujników ruchu oświetlenia klatek schodowych oraz oświetlenia wejścia przed klatkami 
schodowymi, wymieniono instalację wod-kan. Docieplono część elewacji frontowej budynku. 
Dokończono termomodernizację fragmentu elewacji frontowej oraz wykonano 
termomodernizację fragmentu elewacji podłużnej budynku. Wykonano remont studzienek 
okiennych, wymieniono okienka piwniczne, wykonano opaskę wokół budynku, korytka 
odprowadzające wody opadowe, wykonano remont podejść do klatek schodowych. 

1 254 702

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano wymianę pionów instalacji wod.- kan. wraz z podejściami w mieszkaniach klatek 
schodowych I-IV. Opracowano projekt docieplenia budynku. Zamontowano daszek ochronny 
nad wejściem do I klatki schodowej. Wykonano docieplenie dwóch fragmentów elewacyjnych 
ostatniej klatki schodowej. 

438 162

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano cokół z płytek gresowych w ciągach pieszych w klatkach schodowych oraz wykonano
malowanie klatek schodowych. Wykonano remont dojść do klatek schodowych wraz z 
remontem schodów wejściowych. Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą 
obróbek blacharskich, remontem kominów, dociepleniem uskoków nad ostatnimi 
kondygnacjami. Zamontowano instalację anteny zbiorczej.

265 547

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano remont instalacji elektrycznej zasilania WLZ na klatkach schodowych nr I-VI z 
wymianą drzwiczek tablic rozdzielczych wraz z remontem instalacji oświetleniowej i 
przyzywowej.

111 437

27



Lp.
w

LPR

NAZWA 
PROJEKTU

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

ZA REALIZACJĘ
PROJEKTU

EFEKTY  RZECZOWE
WARTOŚĆ
PROJEKTU

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano wymianę instalacji wod. – kan. w zakresie pionów i podejść do urządzeń sanitarnych
w III klatce schodowej. Wymieniono piony wod-kan w IV klatce schodowej. Zmodernizowano 
instalację anteny zbiorczej. 

87 442

66 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Słodowej 3

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej, wymianę instalacji c.o., zamontowano 
czujki ruchu w instalacji oświetleniowej klatek schodowych I-V oraz przed wejściami do klatek 
schodowych. Docieplono stropodach granulatem z wełny mineralnej, wykonano remont 
pokrycia dachowego i remont kominów, docieplono częściowo budynek (szczyt i ostatnia klatka
schodowa), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na klatkach schodowych, wykonano 
remont klatek schodowych. 

1 008 814

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Wykonano wymianę instalacji wod. – kan. w zakresie pionów i podejść do urządzeń sanitarnych
w klatkach schodowych I, IV, V i VI. 

250 050

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

Wspólnota
Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Opracowano projekt docieplenia budynku. Docieplono ściany szczytowe budynku, ściany 
podłużne (front i tył) wraz cokołem, wymieniono okienka piwniczne, wykonano opaski wokół 
budynku, zamontowano daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji. 

240 228

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

Rzymskokatolicka
Parafia Katedralna
pw. św.  Zygmunta

w Płocku

W 2015 roku wykonano remont wieży północnej. Projekt jest w trakcie realizacji. 560 538
(podana

kwota dotyczy
remontu

wieży
północnej)

* opracowano na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów

28


