
Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka został przyjęty Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady 

Miasta Płocka w dniu 25 sierpnia 2015 roku. Dokument PGN Miasta Płocka ukierunkowany jest na 

działalność, która ma przynieść rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia ludzi na terenie 

miasta przy założeniu obniżonej energochłonności i niskim poziomie emisji do środowiska (głównie 

CO2) w trakcie realizowanych lokalnie działań. 

W dniu 10 listopada 2016 roku Prezydent Miasta Płocka ogłosił zbieranie wniosków od podmiotów 

zainteresowanych wprowadzeniem swoich zadań do dokumentu PGN. W ramach tych konsultacji 

wpłynęły i zostały ujęte wnioski następujących podmiotów: 

1. Inwestycje Miejskie Sp z o.o. - Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej w 

Płocku, 

2. Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku - Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu 

Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku 

3. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - Modernizacja taboru autobusowego Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o. 

4. Wojewódzki Szpital Zespolony / SP ZOZ WSPRiTS w Płocku - Modernizacja energetyczna 

obiektów służby zdrowia wraz z zabudową OZE. 

Gmina Miasto Płock dokonała również aktualizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, a 

także zostały uwzględnione uwagi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

Prezydent Miasta Płocka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie 

zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 28 listopada 2016 r. (znak ZS.9022.2195.2016 MK) oraz 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 3 marca 2017 r. (znak WOOŚ-

III.410.797.2016.JD.2) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płocka.    

W okresie 3-24 marca 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu 

dokumentu, podczas których nie wpłynęły żadne uwagi.  

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr 529/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. 

Przebieg procedury aktualizacji PGN-u  wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 

przedstawiony został w załączonej tabeli. 

 

 



Przebieg procedury aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płocka oraz strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji PGN 

 

ETAP PRZEBIEG REALIZACJI 
CZAS TRWANIA 

ETAPU 

Przeprowadzenie konsultacji 
społecznych aktualizacji PGN 

Obwieszczenie Prezydenta w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
zamieszczone na: 

 stronie www.plock.eu 

 bip.ump.pl w zakładce komunikaty i 
ogłoszenia 

 www.rozwojmiasta.eu 

 tablicach ogłoszeń UMP 

10 listopada – 31 
grudnia 2016 

Wniosek do PWIS i RDOŚ o 
odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w trybie art. 48 ust 2 
„ustawy z dnia 3 października 2008 r. – 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku …” 

 Wystąpienie UM Płocka do RDOŚ i 
PWIS 

 Decyzja PWIS o odstąpieniu 
 Pismo RDOŚ o uzupełnienie 

informacji o zakres zmian 

15 listopada 2016 - 
14 grudnia 2016 

Posiedzenie Zespołu ds. programowania i wdrażania działań Miasta Płocka na rzecz klimatu i energii 

Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka 1-29 stycznia 2017 r. 

Posiedzenie Zespołu ds. programowania i wdrażania działań Miasta Płocka na rzecz klimatu i energii 

Cd. Procedury odstąpienia od 
sporządzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

 Przekazanie projektu uchwały 
aktualizującej PGN do RDOŚ 

 Decyzja RDOŚ o odstąpieniu 

30.01–10.03 2017 r. 

Uzyskanie pozytywnej opinii NFOŚiGW 
dla projektu dokumentu 

 Przekazanie projektu uchwały do 
NFOŚiGW celem pozytywnego 
zaopiniowania 

 Uwzględnienie uwag w projekcie 
dokumentu 

Luty - marzec 2017 r 

Uzgodnienie treści aktualizacji PGN w 
ramach Zespołu ds. programowania i 
wdrażania działań Miasta Płocka na 
rzecz klimatu i energii 

 Przekazanie projektu uchwały 
członkom zespołu 

 Pozyskanie opinii 
 Uwzględnienie uwag w projekcie 

dokumentu 

3 – 28 luty 2017 r. 

Konsultacje społeczne projektu 
dokumentu 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka 
o opracowaniu projektu aktualizacji PGN 
zamieszczone na: 

 stronie www.plock.eu 

 www.rozwojmiasta.eu 

 tablicy ogłoszeń Wydziału Rozwoju i 
Polityki Gospodarczej 

Nie wpłynęły żadne wnioski 

3–24 marca 2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 
informacji o odstąpieniu od 
sporządzenia statecznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie Prezydenta o odstąpieniu 
od sporządzenia statecznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
zamieszczone na: 

 stronie www.plock.eu 

 tablicy ogłoszeń Wydziału Rozwoju i 
Polityki Gospodarczej 

13 marca 2017 r. 

http://www.plock.eu/
http://www.plock.eu/
http://www.plock.eu/


ETAP PRZEBIEG REALIZACJI 
CZAS TRWANIA 

ETAPU 

Przyjęcie dokumentu na kolegium 
prezydenckim 

 Przedłożenie projektu uchwały na 
posiedzeniu kolegium prezydenckim 

 Przyjęcie dokumentów i skierowanie 
dokumentów do komisji RMP 

14 dni 

Przedstawienie projektu uchwały na komisjach RMP 20-27 marca 2017 r. 

Przyjęcie dokumentu Przez Radę 
Miasta Płocka 

 Uchwała Nr 529/XXX/2017 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Płocka 

28 marca 2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 
informacji o przyjęciu dokumentu 

 Komunikat o przyjętej uchwale na 
stronie www.plock.eu 

Pierwsza połowa 
kwietnia 2017 r. 

Zaopiniowanie przyjętego dokumentu 
przez NFOŚiGW 

 Przekazanie uchwały w sprawie 
aktualizacji PGN wraz z niezbędnymi 
załącznikami do NFOŚ w celu 
pozytywnego zaopiniowania 

 Uzyskanie pozytywnej opinii NFOŚ 

kwiecień 2017 r. 

 

 


