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Płocki Program Rewitalizacji sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 9 października
2015  roku  o  rewitalizacji  (Dz.U.  z  2015  poz.  1777  z  późniejszymi  zmianami)
z uwzględnieniem  Wytycznych  Ministra  Rozwoju  w  zakresie  rewitalizacji  w  programach
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Gminny program rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Płocka w dniu 29 listopada
2016 roku Uchwałą Nr 442/XXV/2016, a następnie zmieniony w dniu 31 stycznia 2017 roku
Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017. Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz
gospodarczej,  przestrzenno-funkcjonalnej,  technicznej  i  środowiskowej,  zmierzający  do
wyprowadzenia obszaru rewitalizacji  ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich
zrównoważonego rozwoju.

Płocki  Program  Rewitalizacji  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  do  Uchwały
Nr 492/XXVIII/2017 został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa  Mazowieckiego  oraz  Uchwałą  Nr  264/221/17  Zarządu  Województwa
Mazowieckiego w dniu 21 lutego 2017 roku wpisany do Wykazu programów rewitalizacji
województwa mazowieckiego.

Dokument  ten  zawiera  opisową  charakterystykę  miasta,  analizę  szczegółowych  danych
dotyczących  sytuacji  społeczno  –  gospodarczej  i  przestrzennej  w  podziale  na  jednostki
urbanistyczne  –  nazwane  osiedlami,  wyróżnienie  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji wraz z przedstawieniem zastosowanej metody ich wyznaczenia. W dokumencie
zawarto opis powiązań Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta, wizję
stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,  cele rewitalizacji oraz odpowiadające im
kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, a także opis systemu wdrażania i monitorowania Programu.

W  prace  nad  przygotowaniem  Programu  Rewitalizacji  włączeni  zostali  interesariusze
rewitalizacji. W 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4197/2014 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 lutego 2014 roku, przeprowadzone zostało badanie dotyczące procesu rewitalizacji
w Płocku. W 2015 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr  424/2015  Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  18  marca  2015  roku  w  ramach  konsultacji  społecznych   zorganizowano  11
spotkań/warsztatów.  Wszystkie  raporty  z  przeprowadzonych  konsultacji  opublikowane
zostały  na stronie internetowej  www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i  Estetyzacja,
a ich wyniki wzięte zostały pod uwagę przy konstruowaniu ostatecznej wersji Programu. 

Konsultacje  społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji  przeprowadzone zostały
w terminie  od dnia  30 września  2016 roku do dnia  31  października  2016 roku.  Po ich
zakończeniu  została  sporządzona  informacja  podsumowująca  przebieg  konsultacji
społecznych,  zawierająca  dane  o  miejscu  i  czasie  ich  przeprowadzenia,  omówienie  ich
przebiegu  oraz  zgłoszonych  uwag  wraz  z  odniesieniem  się  do  nich.  Projekt  gminnego
programu rewitalizacji został przekazany do zaopiniowania podmiotom wymienionym w art.
17  ust.  4  ustawy  o  rewitalizacji.  Przyjęty  dokument  zawiera  zmiany  wynikające
z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz uzyskanych opinii.

Płocki Program Rewitalizacji charakteryzuje się następującymi cechami:

Kompleksowość - Program ujmuje działania z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych
współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych tak, aby
nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub
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technicznego  lub  środowiskowego  związanego  zarówno  z  danym  obszarem,  jak  i  jego
otoczeniem.

Koncentracja - Program dotyczy działań skierowanych na określony i zidentyfikowany dzięki
diagnozie  obszar  rewitalizacji,  obejmujący  część  obszaru  zdegradowanego  dotkniętego
szczególną  koncentracją  problemów  i  negatywnych  zjawisk  kryzysowych,  o  istotnym
znaczeniu dla rozwoju miasta.

Komplementarność -  Program  ujmuje  działania  z  zapewnieniem  komplementarności
przestrzennej,  problemowej,  proceduralno-instytucjonalnej,  międzyokresowej  oraz  źródeł
finansowania.

Partnerstwo -  Prace  nad  przygotowaniem Programu,  jak  również  wdrażanie  (realizacja)
programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie
z  mieszkańcami  obszaru  rewitalizacji,  innymi  ich  użytkownikami,  przedsiębiorcami
i organizacjami pozarządowymi.

Przyjęcie  Płockiego  Programu  Rewitalizacji  poprzedzone  zostało  podjęciem  przez  Radę
Miasta Płocka następujących uchwał: 

• Uchwała Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie
wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  miasta
Płocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741);

• Uchwała Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji;

• Uchwała  Nr  329/XVIII/2016  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  kwietnia  2016  roku
w sprawie  określenia  zasad  wyznaczania  składu  oraz  zasad  działania  Płockiego
Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  277/XV/2016  na  terenie  Płocka  wyznaczony  został  obszar
zdegradowany,  który  został  podzielony  na  7  podobszarów:  Dobrzyńska,  Kolegialna,
Pradolina  Wisły,  Radziwie,  Skarpa,  Stare  Miasto,  Tysiąclecia.  Na  każdym  z  tych
podobszarów, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, stwierdzono koncentrację negatywnych
zjawisk  społecznych  oraz  gospodarczych  lub  technicznych,  które  hamują  zrównoważony
rozwój miasta i w konsekwencji prowadzą do obniżenia jakości przestrzeni oraz pogorszenia
komfortu życia mieszkańców.

W celu  skutecznego wyprowadzenia  zdegradowanych  rejonów miasta  z  kryzysu,  proces
rewitalizacji nie będzie prowadzony na całym obszarze zdegradowanym lecz na jego części
tj. obszarze rewitalizacji. 
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Obszar rewitalizacji na terenie Płocka podzielony został na 4 podobszary:
1. Stare Miasto, Kolegialna;
2. Dobrzyńska, Skarpa;
3. Radziwie;
4. teren byłej Cukrowni Borowiczki.

Do każdego z tych podobszarów skierowane zostaną kompleksowe działania, które stanowią
odpowiedź  na  zdiagnozowane  problemy  powodujące  ich  degradację  i  marginalizację.
Działania te  ujęte zostały  w gminnym programie rewitalizacji  i  wypracowane w procesie
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partycypacji społecznej. Zakładają kompleksową interwencję prowadzoną z wykorzystaniem
endogenicznych  uwarunkowań  i  lokalnych  potencjałów,  przy  zaangażowaniu  partnerów
rewitalizacji. Wpisują się w następujące kierunki działań:

I. Stworzenie warunków do aktywności środowisk lokalnych oraz współpracy na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego.

II. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę ładu przestrzennego stanu
środowiska i zabudowy.

III.Wspieranie  mieszkańców  znajdujących  się  w  najtrudniejszym  położeniu
ekonomiczno-społecznym.

W  ramach  Programu  Rewitalizacji  zaplanowana  została  realizacja  37  podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 38 pozostałych przedsięwzięć, które są oczekiwane ze
względu na realizację celów Programu Rewitalizacji.

Tabela 1:   Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista A

Numer
przedsię-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji
Okres realizacji

określony w PPR

A.1. 
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji 2017 – 2023

A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka Obszar rewitalizacji 2017-2020

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny Obszar rewitalizacji 2016 – 2018

A.4. CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Społecznej Obszar rewitalizacji 2017 – 2020

A.5.
Zamieszkaj w centrum -  przebudowa pierzei ulicy 
Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów 
przyległych

Pierwszy podobszar
rewitalizacji 2016-2022

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
2016-2018

A.7. Galeria „TUMSKA” Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017 – 2030

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
2018-2019 (I etap)

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2016-2030

A.10.
Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego 
Rynku

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017-2030

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2016-2017

A.12.
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności 
energetycznej nieruchomości położonych w centrum 
Płocka 

Pierwszy podobszar
rewitalizacji 2017 - 2028

A.13.

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od 
strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych 
oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 
Etap II 

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017-2018

A.14. Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat 
historii i dziedzictwa kulturowego miasta Płocka

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017-2023

A.15.
Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku 
– Stary Rynek 14/18

Pierwszy podobszar
rewitalizacji 2008 – 2023

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
2017-2021
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Numer
przedsię-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji
Okres realizacji

określony w PPR

A.17. Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  -  Plac
Obrońców Warszawy

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017-2018

A.18.

Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare 
Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwiązań 
mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody 
ruchome

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017-2018

A.19. Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych 
położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017-2020

A.20.
Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych
śródmiejskich przestrzeni publicznych położonych na 
terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji

Pierwszy podobszar
rewitalizacji 2016 - 2018

A.21. Rewitalizacja społeczna mieszkańców Płocka
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
2019-2021

A.22.
Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele 
społeczne – integracyjny skwerek z placem zabaw dla 
dzieci

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2018

A.23. Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy 
zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

2017 – 2019

A.24.
Adaptacja zespołu budynków przy ul. Kościuszki 22 i 
22A na cele społeczno-kulturalne

Pierwszy podobszar
rewitalizacji 2017-2020

A.25. REVITA
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
2021-2024

A.26.
Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie 
dostępności obszaru poprzez wprowadzenie rozwiązań 
ułatwiających ruch rowerowy

Pierwszy, drugi,
trzeci podobszar

rewitalizacji
2017-2020

A.27. Adaptacja  budynku  kotłowni  na  cele  społeczno-
kulturalno-sportowe

Drugi podobszar
rewitalizacji

2019-2020

A.28. KOTŁOWNIA nowej energii
Drugi podobszar

rewitalizacji
2021-2023

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar Drugi podobszar
rewitalizacji

2009 - 2022

A.30.
Modernizacja  kompleksu  lokali  użytkowych  przy  ul.
Miodowej 8

Drugi podobszar
rewitalizacji

2017-2018

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzyńska – 
park osiedlowy

Drugi podobszar
rewitalizacji

2020

A.32.
Zagospodarowanie  Parku  Mościckiego  na  osiedlu
Radziwie

Trzeci podobszar
rewitalizacji

2025

A.33. Zagospodarowanie budynku młyna wraz z otoczeniem
na potrzeby społeczno-edukacyjne – EkoTor

Trzeci podobszar
rewitalizacji

2025

A.34. EkoTor: edukacja + integracja
Trzeci podobszar

rewitalizacji
2026-2028

A.35. Adaptacja budynków byłej Cukrowni Borowiczki w celu 
nadania im nowej funkcji użytkowej

Czwarty podobszar
rewitalizacji

2017-2021

A.36. Słodka odNowa
Czwarty podobszar

rewitalizacji
2021-2024

A.37.
Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej
miejskich budynków użyteczności publicznej

Pierwszy, drugi,
trzeci podobszar

rewitalizacji
2016-2018
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Tabela 2: Zestawienie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista B

Numer
przedsię-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa Obszar rewitalizacji

B.2. Kompleksowe remonty budynków komunalnych Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.4. Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.5. Budynek Kwiatka 55
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.6. Zespół budynków Kwiatka 9 Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.7.
Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację 
istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.8. Rewitalizacja z kulturą Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.9.
Adaptacja byłej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na potrzeby 
Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.10. Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.11.
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Misjonarskiej 1a na cele 
mieszkalno-biurowo-handlowe oraz szeroko rozumiane funkcje medyczne

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.12. Klub Aktywnych Seniorów Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.13. Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.14. Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.17. Zagospodarowanie placu Narutowicza
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.18. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.19. 
Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek 
oświatowych, obiektów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, 
instytucji kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.20. WISŁA w strofach i kolorach
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.21. Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim molo Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.22. Spotkania ze sztuką
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.23. Kultura bliżej ludzi – adaptacja budynku na potrzeby siedziby Płockiej 
Galerii Sztuki

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.24. Tumska Dycha
Pierwszy podobszar

rewitalizacji

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.26. Płockie ścieżki biegowe Pierwszy podobszar
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Numer
przedsię-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

rewitalizacji

B.27. Joga na molo Pierwszy podobszar
rewitalizacji

B.28.
Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek 
oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych położonych na 
drugim podobszarze rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

B.30.
Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą

Drugi podobszar
rewitalizacji

B.31. Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru 
rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu
Trzeci podobszar

rewitalizacji

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" Trzeci poobszar
rewitalizacji

B.34.
Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością 
rehabilitacji

Trzeci poobszar
rewitalizacji

B.35. Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Trzeci poobszar
rewitalizacji

B.36.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na 
trzecim podobszarze rewitalizacji

Trzeci poobszar
rewitalizacji

B.37. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych 
na trzecim podobszarze rewitalizacji

Trzeci poobszar
rewitalizacji

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Obszar rewitalizacji

Przedsięwzięcia  zaplanowane  w  ramach  Programu  Rewitalizacji  stanowią  kontynuację
działań  podejmowanych  w  latach  poprzednich,  realizowanych  w  ramach  Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Są z nimi powiązane i zapewniają ciągłość procesu
rewitalizacji. 

Wdrażanie  Programu  Rewitalizacji  odbywa  się  na  zasadzie  partnerstwa  (współdziałanie
sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego), w sposób jawny i przejrzysty. Proces
informowania  odbywa  się  głównie  z  wykorzystaniem  strony  internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu – Rewitalizacja i Estetyzacja. Na stronie tej zamieszczane są
informacje  na  temat  sposobu  angażowania  grup  interesariuszy  w proces  rewitalizacji,
informacje  na  temat  możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych  na  realizację
przedsięwzięć ujętych w Programie.  Pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
udzielają  informacji  o  możliwościach  pozabudżetowego  finansowania  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, w tym o ogłaszanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych  konkursach  na  realizację  przedsięwzięć  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) oraz
konkursach  grantowych  ogłaszanych  przez  inne  podmioty  m.in.  Kulczyk  Foundation,
„LECHSTARTER”.

Prowadzona jest współpraca z Płockim Komitetem Rewitalizacji powołanym Zarządzeniem
Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 września 2016 r. Dotychczas odbyło się
6 posiedzeń Komitetu w 2016 roku oraz 2 posiedzenia w 2017 roku. Pierwsze posiedzenia
Komitetu ukierunkowane były na opracowywany Program Rewitalizacji. Ostatnie posiedzenie
Komitetu związane było już z wdrażaniem tego dokumentu. 
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3089/2017  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2017
roku w terminie od 25 marca do 26 maja 2017 roku prowadzone są konsultacje społeczne
dotyczące  opracowania  dokumentu  pn.  „Koncepcja  zagospodarowania  osiedla  Skarpa
w Płocku”.  Konsultacje te mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań związanych
z rewitalizacją osiedla Skarpa. W dniu 25 marca 2017 roku przedstawiona została wstępna
koncepcja  zagospodarowania  osiedla  oraz  odbyła  się  dyskusja  publiczna  nad
zaproponowanymi  rozwiązaniami.  Na  podstawie  złożonych  uwag  opracowany  zostanie
docelowy dokument. Na jego podstawie, w najbliższych latach, będą realizowane działania
infrastrukturalne na osiedlu Skarpa. 

Trwa opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście –
Wschód” oraz „Borowiczki”, które uregulują kwestie planistyczne dla terenów wchodzących
w skład wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji ocena efektów realizacji przedsięwzięć odbywać
się będzie na podstawie prowadzonego monitoringu za pomocą przyjętych wskaźników.

Przewiduje się, że terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć będą mogły ulec zmianie.
Wpływ na to będą miały czynniki zarówno o charakterze zewnętrznym jak i wewnętrznym,
w tym m.in.  zmiana  przepisów prawnych,  dostępność  środków zewnętrznych,  kondycja
finansowa samorządu, stopień zaangażowania partnerów zewnętrznych.

W strukturze Urzędu Miasta Płocka funkcjonuje Referat Rewitalizacji i  Estetyzacji Miasta,
który  pełni  rolę  komórki  wdrażającej  Program  Rewitalizacji.  Do  zadań  Referatu,  jako
komórki wdrażającej Program Rewitalizacji należy m.in.:

• przygotowywanie zmian/aktualizacji Programu Rewitalizacji;
• promocja  Programu  oraz  prowadzenie  działań  edukacyjnych  i  informacyjnych

o prowadzonym procesie rewitalizacji;
• pozyskiwanie i analiza danych o zdegradowanych obszarach miejskich;
• prowadzenie analiz związanych z oceną aktualności i stopniem realizacji Programu

Rewitalizacji;
• prowadzenie naboru przedsięwzięć zgłaszanych do ujęcia w Programie Rewitalizacji

oraz ich ocena;
• pełnienie roli sekretariatu Płockiego Komitetu Rewitalizacji;
• częściowa realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
• wdrażanie lokalnych systemów motywacyjnych uruchomionych w ramach realizacji

procesu rewitalizacji.

We wdrażanie Programu Rewitalizacji zaangażowane są także inne komórki organizacyjne
Urzędu  Miasta  Płocka,  miejskie  jednostki  organizacyjne  oraz  spółki  miejskie,  które  są
odpowiedzialne za realizację konkretnych przedsięwzięć, jak również ich monitorowanie. Są
one jednocześnie zobowiązane do:

• przygotowywania projektów nowych aktów prawnych bądź zmiany obowiązujących
uregulowań niezbędnych do wdrożenia Programu Rewitalizacji;

• współpracy z partnerami współrealizującymi przedsięwzięcia rewitalizacyjne;
• zapewnienia promocji przedsięwzięć oraz partycypacji społecznej;
• uzgadniania z komórką wdrażającą Program Rewitalizacji przedsięwzięć planowanych

do  realizacji  na  wyznaczonych  podobszarach  rewitalizacji,  pod  względem  ich
zgodności z celami Programu Rewitalizacji.
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Podmioty wskazane w Programie Rewitalizacji jako realizujące przedsięwzięcie zobowiązane
są do przekazywania komórce wdrażającej Program Rewitalizacji  rocznych kart realizacji
przedsięwzięcia niezbędnych w procesie monitorowania i oceny Programu. 

Na  podstawie  rocznych  kart  realizacji  przedsięwzięcia  komórka  wdrażająca  Program
Rewitalizacji  opracowywać  będzie  sprawozdania  z  realizacji  Programu  Rewitalizacji.
Sprawozdania te, zgodnie z zapisami Płockiego Programu Rewitalizacji,  po zatwierdzeniu
przez  Prezydenta  Miasta  Płocka  corocznie,  po  upływie  6  miesięcy  od  zakończenia  roku
budżetowego  przedstawiane  będą  Radzie  Miasta  Płocka  oraz  publikowane  na  stronie
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – Rewitalizacja i Estetyzacja. 

Z uwagi na fakt, że minęło zaledwie pół roku od przyjęcia Programu Rewitalizacji, brak jest
możliwość przedstawienia pełnego sprawozdania z jego realizacji. Z informacji przekazanych
od  realizatorów  poszczególnych  projektów,  większość  jest  obecnie  na  etapie
przygotowawczym związanym m.in.  z  pozyskaniem niezbędnej  dokumentacji  technicznej
oraz stosownych pozwoleń. 

Poniżej  przedstawiono  informacje,  na  temat  działań  podjętych  przez  poszczególnych
realizatorów w okresie do dnia 30 kwietnia 2017 roku, w celu realizacji projektów ujętych
w gminnym  programie  rewitalizacji.  Poniższe  informacje  zostały  przekazane  przez
następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka i podmioty zewnętrzne: 

• Biuro Inwestycji Strategicznych
• Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
• Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 
• Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich
• Wydział Edukacji i Kultury 
• Wydział Inwestycji i Remontów 
• Wydział Kształtowania Środowiska 
• Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki 
• Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 
• Referat Polityki Gospodarczej Miasta 
• Referat Strategii i Planowania 
• Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
• Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
• Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Zygmunta 
• Wspólnotę Mieszkaniową ul. Kolegialna 8
• Krajową Spółkę Cukrową S.A.
• Fundację A.DAR SERCA
• Muzeum Mazowieckie w Płocku
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 
• Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
• Miejski Urząd Pracy w Płocku
• Miejski Zarząd Dróg w Płocku
• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
• Płocką Lokalną Organizację Turystyczną
• Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
• Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
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Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji 

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku po raz pierwszy ogłoszony został otwarty
konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  rewitalizacji1.  Do  udziału
w konkursie zaproszone zostały wszystkie organizacje pozarządowe, które chciały włączyć
się  w  reaktywację  społeczno-gospodarczą  i  przestrzenną  zdegradowanych  obszarów
w naszym mieście. 

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło  się  szkolenie  dla  organizacji  pozarządowych,  które
planowały  aplikować  o  dotację  na  realizację  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych.  Podczas
szkolenia pracownicy Centrum ds.  Organizacji  Pozarządowych oraz Referatu Rewitalizacji
i Estetyzacji  Miasta  omówili  zapisy  Płockiego  Programu  Rewitalizacji  oraz  zasady
ogłoszonego  konkursu,  w  tym kryteria  oceny  formalnej  oraz  sposób  wypełniania  druku
składanej oferty.  Szkolenie to było także okazją do przybliżenia tematyki rewitalizacji oraz
nawiązania nowych partnerstw.  

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostały w dniu 20 kwietnia 2017 roku2. Zgodnie
z  nimi  dotacja  w wysokości  23.000 zł  została  przyznana Fundacji  REVITA na realizację
zadania pn. NA STARÓWCE POTAŃCÓWKA. W ramach dofinansowywanego z budżetu miasta
Płocka zadania, Fundacja REVITA zorganizuje 10 potańcówek. Wzorem roku poprzedniego,
potańcówki zorganizowane zostaną na placu Stary Rynek, w stylu retro, przy muzyce na
żywo.

Wybrane  do  dofinansowania  przedsięwzięcie  motywować  będzie  wszystkie  grupy
pokoleniowe do aktywnego spędzenia wieczorów na Płockiej Starówce, poznawania nowych
ludzi i spotykania się w gronie znajomych na świeżym powietrzu. 

Zaplanowane zadanie  pozostaje  zgodne  z celami,  kierunkami oraz  typami przedsięwzięć
wskazanymi  w  Płockim  Programie  Rewitalizacji,  gównie  związanymi  z  aktywizacją
i integracją  osób  mieszkających  na  obszarze  rewitalizacji.  Pozytywnie  wpłynie  na  sferę
gospodarczą  rewitalizowanego  Starego  Miasta  oraz  umożliwi  skorzystanie  przez  osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym z bezpłatnej oferty kulturalnej.

Realizacja  przedsięwzięcia  będzie  kontynuowana  zarówno  w  ramach  tzw.  inicjatywy
lokalnej, ogłaszanych otwartych konkursów ofert,  jak i też w ramach przyznawania tzw.
„małych grantów”. 

A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  w  partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem  Wędka
realizuje  projekt  pn.  „Pracujemy na ulicy  -  wdrażanie  streetworkingu na terenie  Miasta
Płocka  w  latach  2017-2018”,  który  jest  współfinansowany  ze  środków  budżetu  miasta

1 Zarządzenie Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku 

2 Zarządzenie Nr 3185/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku
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Płocka.  Projekt  jest  realizowany  m.in.  na  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  –  Radziwie
(ul. Popłacińska). 

Jednocześnie  Fundacja  zakończyła  negocjacje  z  Mazowiecką  Jednostką  Wdrażania
Programów  Unijnych  projektu  dotyczącego  wdrożenia  streetworkingu  na  osiedlu  Stare
Miasto. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Nie jest jeszcze znana
ostateczna lista projektów dofinansowanych.

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w dniu 1 czerwca 2016 roku. Planowany termin
zakończenia – 31 maja 2018 roku. W ramach realizacji  przedsięwzięcia przeprowadzono
rekrutację  25 rodzin do udziału  w projekcie.  Przeprowadzono z  każdą rodziną  diagnozę
indywidualnych  potrzeb  i  potencjałów  każdego  uczestnika  i  uczestniczki  projektu,
opracowano Plany Działań dla każdej  rodziny oraz ścieżki  wsparcia dla każdego członka
(z uwzględnieniem oferty projektowej).

W ramach utworzenia i prowadzenia programu Centrum Wsparcia Rodzin podpisano umowę
na  dofinansowanie  projektu,  wyłoniono  i  oddelegowano  kadrę  projektu,  przygotowano
podstawową dokumentację projektu, przeprowadzono czynności informacyjno-promocyjne,
utworzono  zakładkę  dotyczącą  projektu  na  stronie  MOPS.  Wynajęto  lokal  na  obszarze
rewitalizacji, w którym realizowane są zaplanowane zadania w ramach Centrum Wsparcia
Rodzin;  zakupiono  niezbędne  wyposażenie  do  Centrum.  Oddelegowano  2  pracowników
MOPS w charakterze Animatorów/Opiekunów Rodzin, którzy nadzorują wszystkie działania
mające miejsce w Centrum Wsparcia Rodzin. Zorganizowano: Terapię Rodzinną; Terapię dla
małżonków i  par „Ocalić  rodzinę przed rozpadem”; Terapię logopedyczną dla dzieci  oraz
Terapię metodą Tomatisa; warsztaty „Rodzic wie” oraz fotograficzne „Rodzina w obiektywie”.
Nieocenioną pomoc niosą Wolontariusze, którzy udzielają pomocy Rodzinom uczestniczącym
w  projekcie  w  formie  sprawowania  opieki  nad  dziećmi  podczas  zajęć  i  spotkań
organizowanych w ramach realizacji projektu, pomagają przy odrabianiu lekcji wspierając
ich w pokonywaniu bieżących trudności w nauce, udzielają korepetycji.

W ramach poradnictwa rodzinnego począwszy od września 2016 roku w Centrum Wsparcia
Rodzin  dyżury  pełnią  wykwalifikowani  specjaliści  tj.  radca  prawny,  coach,  psycholog
i pedagog, którzy udzielają wsparcia Rodzinom zakwalifikowanym do udziału w projekcie. 

W ramach aktywizacji  zawodowej  partner  projektu  –  Zakład Doskonalenia  Zawodowego
w Płocku prowadzi dla uczestników szkolenia zawodowe. W 2016 roku zorganizowano Kurs
Zakładanie  i  pielęgnacja  terenów  zielonych,  Obsługa  wózków  jezdniowych  z  napędem
silnikowym i Fakturzysta – sprzedawca - magazynier, Monter urządzeń energii odnawialnej,
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach w/w działań uczestnicy mają
zapewnione  usługi  pośrednictwa  pracy,  opiekę  nad  dziećmi  w  trakcie  trwania  kursów,
ubezpieczenie, stypendia szkolne, catering, badania lekarskie, odzież ochronną na zajęcia
oraz zwrot kosztów zakupu biletów w związku z dojazdem na szkolenie.

W ramach działań kulturalnych i sportowych dla dzieci zorganizowano zajęcia z piłki nożnej,
piłki  ręcznej,  sztuki  walki.  Każda  rodzina  otrzymała  bilety  do  teatru,  vouchery  do  kina
i karnety na basen. 
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Realizowane działania  w ramach  projektu  przyczynią  się  do  efektywnego  wykorzystania
kapitału  ludzkiego  poprzez  przedsięwzięcia  na  rzecz  włączenia  społecznego  rodzin,
zniwelowania  do  minimum  barier  utrudniających  podjęcie  zatrudnienia,  zapewnienie
zintegrowanego  poradnictwa  rodzinnego,  działania  profilaktyczne,  terapeutyczne,
edukacyjne.  Na  realizację  projektu  Miasto  Płock  –  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
otrzymał  dofinansowanie  ze  środków  UE  w  ramach  RPO  WM 2014-2020  Działanie  9.1
„Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu. 

A.4. CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Społecznej

W  dniu  7  kwietnia  2017  roku  wysłano  pismo  do  Stowarzyszenia  Centrum  Innowacji
Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia z prośbą o
udzielenie informacji na temat działań podjętych w celu jego realizacji. Nie uzyskano jednak
informacji. 

A.5.  Zamieszkaj  w  centrum  -  przebudowa  pierzei  ulicy  Sienkiewicza  wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych

W zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 38

W dniu  25  lipca  2016 roku  Miejski  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  -  TBS Sp.  z  o.o.
podpisał umowę z wykonawcą robót. W trakcie wykonywania prac budowlanych, w dniu
30 września 2016 roku, zawaleniu uległa część oficyny lewej. Do czasu wystąpienia w/w
zdarzenia zostały wykonane na budynku prace rozbiórkowe i podbicia fundamentów oficyny
prawej oraz wykonano w terenie przyłącze c.o. Zgodnie z wydaną w dniu 5 października
2016 roku Decyzją nr 84/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozostała
część  oficyny lewej  została  całkowicie  rozebrana.  W związku z  wystąpieniem katastrofy
zostały  przerwane  prace  budowlane  do  czasu  opracowania  zamiennej  dokumentacji
projektowej. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę, MZGM-TBS Sp. z o.o. ogłosi
nowe postępowanie  przetargowe w trybie  Prawa zamówień publicznych mające  na  celu
wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy przedmiotowe przedsięwzięcie. Realizacja
przebudowy budynku frontowego i oficyny prawej sfinansowana będzie w 50% ze środków
Funduszu  Dopłat  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  w  Warszawie.  W  planach  spółki
przewidziana  jest  odbudowa  zawalonej  oficyny  lewej  na  realizację  której  spółka  MZGM
planuje pozyskać dofinansowanie z BGK w wysokości 45% kosztów jej budowy.  
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W zakresie przebudowy budynków przy ul. Sienkiewicza 40-48

W  dniu  28  grudnia  2016  roku  przekazane  zostały  na  rzecz  Miejskiego  Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości: 

• Sienkiewicza 40 budynek frontowy wraz z oficyną (dz. nr 497/2);
• Sienkiewicza 42 budynek frontowy wraz z oficyną (dz. nr 496/2);
• Sienkiewicza 44 budynek frontowy (dz. nr 491/1);
• Sienkiewicza 46 budynek (działka 490 z udziałem 6/18);
• Sienkiewicza 48 budynek frontowy wraz z dwiema oficynami i budynkiem malarni

i stolarni (dz. nr 489/2).

W styczniu 2017 roku spółka MTBS przystąpiła do wykonania ekspertyz budowlanych oraz
inwentaryzacji w/w budynków w zakresie:

1. inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana
2. inwentaryzacja uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową
3. badania materiałowe elementów konstrukcji 
4. badania geotechniczne
5. ocena stanu technicznego i wnioski końcowe. 

Powyższy zakres prac potrwa do 30 maja 2017 roku. 
Dalszym etapem będzie opracowanie wizualizacji dla pierzei Sienkiewicza 40-48 i koncepcji
architektoniczno - budowlanej oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, w pierwszej
kolejności dla zabudowy Sienkiewicza 40 i 42.

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13

W dniu 6 października 2016 roku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Agencją
Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. a PSS Zgoda Płock, która pozwala na realizację parkingu
wielostanowiskowego przy ul. Tumskiej 13 na terenach należących zarówno do spółki ARS
jak i PSS. 
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W  dniu  27  października  2016  roku  podpisana  została  umowa  na  wykonanie  prac
projektowych.  Trwają  prace  projektowe  związane  z  opracowaniem  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej parkingu zlokalizowanego na zapleczu nieruchomości Tumska 13.
Do końca czerwca projektant powinien złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Łącznie powstanie ok. 107 miejsc parkingowych.

A.7. Galeria „TUMSKA”

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Agencja  Rewitalizacji  Starówki  Sp.  z  o.o.  podjęła
następujące działania:

• w dniu  8  marca 2017 roku zorganizowana została  akcja  „Dzień Kobiet”  (krótka
fotorelacja została umieszczona na Fanpage „Starówka Płock”); 

• trwa  rozeznanie  rynku  oraz  wstępne  rozmowy  z  firmami  zajmującymi  się
uruchamianiem stron internetowych w celu utworzenia strony poświęconej Płockiej
Starówce;

• zorganizowano  spotkanie  w  Domu  Darmstadt,  podczas  którego  omawiane  były
plany odnośnie witryny internetowej, zaprezentowano również propozycje grafiki,
pomysły  na  ożywienie  centrum.  Przedsiębiorcy  uczestniczący  w  spotkaniu  mieli
okazję przedstawienia swoich propozycji oraz zadawania pytań;

• wynegocjowano  z  Płockim  Ośrodkiem  Kultury  i  Sztuki  dogodne  warunki
uczestnictwa  w Jarmarku  Tumskim,  a  także  pierwszeństwo  udziału  dla  płockich
przedsiębiorców.  Dla  osób,  które  chciały  poznać  szczegóły  zorganizowano
popołudniowy dyżur w Staromiejskim Centrum Biznesu.

• rozpowszechnienie  wśród  przedsiębiorców  informacji  o  możliwości  reklamowania
swojej działalności na Fanpage na Facebook-u „Starówka Płock”.  

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek

Przedsięwzięcie  zostało  wprowadzone  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  z  okresem
realizacji na lata 2018-2019. W listopadzie 2016 roku zakończone zostały prace związane
z wykonaniem  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  dla  zagospodarowania  Placu  Nowy
Rynek,  stanowiącego  podstawę  opracowania  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.
Program  Funkcjonalno-Użytkowy  opracowany  został  na  podstawie  koncepcji  wykonanej
przez  pracownię  projektową  DWA  Architektura  i  Urbanistyka  Jacek  Wnuk  z  Łodzi  dla
południowej części Nowego Rynku - od Antypodkowy do ulicy Królewieckiej. 
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A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

Oficjalne  otwarcie  Centrum  nastąpiło  w  dniu  14  listopada  2016  roku.  Jest  to  biuro
coworkingowe przy ul. Synagogalnej 4. Lokal został wyremontowany ze środków Agencji
Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

W okresie ok.  5 miesięcznej działalności,  „Przetwornia” nawiązała współpracę w ramach
usług m.in:

• Business Box (3 na 3 dostępne) 
• Mikrobiurko (6 na 6 dostępnych) 
• Adressoffice (wirtualny adres) – 1 
• Coworking - 5 klientów 
• Sala spotkań - 3 jednorazowe wynajęcia dla firm oraz nawiązana współpraca z firmą

na okres 6 miesięcy na łączną ilość godzin 152 
• Sala  wykładowa -  2  jednorazowe wynajęcia  dla  firm oraz  nawiązana współpraca

z firmą na okres 3 miesięcy na łączną ilość godzin 64
• Roczna  współpraca  z  firmą,  która  korzysta  w  ramach  możliwości  Centrum  ze

wszystkich sal.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje jeden ze swoich projektów w Staromiejskim
Centrum Biznesu pt. „Zawodowe metamorfozy”, na który poświęcone są 64 godziny. Celem
projektu  jest  zwiększenie  aktywności  społeczno-zawodowej  oraz  zapobieganie  zjawisku
wykluczenia społecznego i ubóstwa. 

„Przetwornia” również wzięła udział w zgłaszaniu ofert najmu sali do projektu „Aktywność-
Kompetencje-Praca” z zamówień publicznych i jest na drodze ustalania szczegółów umowy,
w ramach której będzie realizowanych łącznie 752 godziny przez 1,5 roku. Warsztaty będą
organizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Płocku. Projekt skierowany jest do
grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zagrożonych ubóstwem, w tym
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dla  mieszkańców  miasta  Płocka  o  ustalonym  m.in.  III  profilu  pomocy,  korzystających
jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

„Przetwornia” podjęła również współpracę z Miejskim Urzędem Pracy tworząc punkt „Start
plus” na łączną liczbę godzin 152, aby zachęcić młodych ludzi do rozwoju przedsiębiorczości
w Płocku,  a profesjonalnie przygotowane Centrum daje możliwość i zwiększa atrakcyjność
podjęcia wyzwania, jakim może być założenie własnej działalności. 

A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

W ramach realizacji przedsięwzięcia: 
• W  dniach  8  –  9  kwietnia  2017  roku  odbył  się  Jarmark  Wielkanocny.  Agencja

Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. planuje organizację kolejnych jarmarków tj. Jarmark
Św.  Bartłomieja  (25-27  sierpnia  2017  roku),  Jarmark  Bożonarodzeniowy  (2-3
grudnia 2017 roku). 

• Od 29 czerwca 2017 roku w każdy czwartek do końca sierpnia odbędzie się Kino
Letnie. 

• Od 28 czerwca 2017 roku  Fundacja REVITA zorganizuje  na Placu Starego Rynku
teatrzyki dla dzieci wraz z warsztatami. 

• Od 23 czerwca 2017 roku do końca sierpnia fundacja REVITA w piątkowe wieczory
zorganizuje potańcówki. 

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a

Trwa  realizacja  przedsięwzięcia.  W  kwietniu  i  maju  2016  roku  przeprowadzono
wyprzedzające archeologiczne badania wykopaliskowe. W lipcu 2016 roku rozstrzygnięto
przetarg na budowę budynku przy ul. Synagogalnej 7A. Agencja Rewitalizacji Starówki Sp.
z o.o.  podpisała  umowę  z  wykonawcą,  przekazano  plac  budowy  i  rozpoczęto  roboty
budowlane.  Planowany  termin  zakończenia  inwestycji   –  wrzesień  2017  roku.  Łącznie
powstanie 9 lokali mieszkalnych.

A.12.  Poprawa  standardu  zamieszkania  oraz  efektywności  energetycznej
nieruchomości położonych w centrum Płocka

W ramach realizacji przedsięwzięcia przygotowany został projekt uchwały ustanawiającej na
pierwszym  podobszarze  rewitalizacji  miasta  Płocka  Specjalną  Strefę  Rewitalizacji.
W uchwale tej określone zostały zasady udzielania dotacji właścicielom lub użytkownikom
wieczystym nieruchomości  położonych  na  obszarze  Strefy.  Zgodnie  z  zaproponowanymi
zasadami dotacje w wysokości nieprzekraczającej 50 % udzielane będą na wykonanie robót
budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie nieruchomości oraz na wykonanie
prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych
do rejestru zabytków. 

Projekt  niniejszej  uchwały,  zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  postępowaniu  w  sprawach
dotyczących pomocy publicznej przekazany został do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Zostanie również skierowany do konsultacji społecznych oraz przekazany
do zaopiniowania Płockiemu Komitetowi Rewitalizacji.
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W dniu 27 kwietnia  2017 roku odbyło  się  spotkanie  dotyczące możliwości  przystąpienia
przez zainteresowanych mieszkańców Płocka do konkursu w ramach RPO WM 2014 – 2020
Działanie  4.3.  Redukcja  emisji  zanieczyszczeń  powietrza.  W  trakcie  spotkania
poinformowano  mieszkańców  o  możliwości  pozyskania  przez  Gminę  -  Miasto  Płock
dofinansowania  ze  środków  UE  na  wymianę  czynnika  grzewczego  (na  gaz,  olej)  lub
podłączenie do sieci ciepłowniczej. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mają
możliwość składania stosownych deklaracji w terminie do dnia 22 maja 2017 roku.

A.13. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej
6  oraz  przebudowa  przynależnych  oficyn  na  potrzeby  Muzeum  Mazowieckiego
w Płocku – Etap II

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia  przygotowana  została  dokumentacja  aplikacyjna  oraz
złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych. Uchwałą
Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  projekt  został  skierowany  do  dofinansowania
w wysokości  ok.  3,4  mln  zł  w  ramach  RPO  WM  2014-2020  Działanie  5.3  Dziedzictwo
kulturowe.  Celem  bezpośrednim  projektu  jest  powiększenie  Muzeum  Mazowieckiego
w Płocku o nowe ekspozycje stałe stylu art déco wraz z odbudową budynku z zachowaniem
zabytkowej  elewacji  oraz  adaptacją  i  dostosowaniem  obiektu  do  nowych  funkcji
i rozszerzeniem oferty kulturalno–edukacyjnej. W dniu 5 maja 2017 roku podpisana została
umowa  o  dofinansowanie.  Zakończenie  realizacji  przedsięwzięcia  planowane  jest  do
30 czerwca 2018 roku.

A.14.  Rewitalizacja  przez  edukację  regionalną  na  temat  historii  i  dziedzictwa
kulturowego miasta Płocka

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Płocka  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  realizuje
następujące projekty:

Organizacja VI edycji projektu „Płock na SZÓSTKĘ”
Projekt  skierowany  jest  do  dzieci  z  klas  4  płockich  szkół  podstawowych  i  polega  na
organizacji szeregu niekonwencjonalnych zajęć z edukacji kulturalnej i historycznej miasta,
mających na celu przybliżenie historii, kultury, sztuki oraz współczesności naszego miasta.
W związku z ogłoszonym na 2017 rok – Rokiem Rzeki Wisły oraz 780 rocznicą lokacji miasta
Płocka, część zajęć poświęcona jest tej tematyce. Termin realizacji projektu od marca do
czerwca 2017 roku. 

W projekcie udział bierze 21 klas – 436 dzieci, w tym z następujących szkół położonych na
obszarze rewitalizacji: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 - Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock – 1 klasa
2. Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Cicha 12 a, 09-401 Płock – 2 klasy
3. Szkoła Podstawowa nr 6 - ul. 1 Maja 11, 09-400 Płock – 1 klasa
4. Szkoła Podstawowa nr 18 – ul. Jasna 8, 09-400 Płock – 3 klasy
5. Szkoła Podstawowa nr 17 - ul. Miodowa 13a, 09-400 Płock – 1 klasa.

W  ramach  zadania  zaplanowanych  zostało  6  spotkań/zajęć  dla  każdej  z  klas,  w  tym
spotkania  związane  z  historią  miasta  Płocka  oraz  życiem  i  twórczością  Władysława
Broniewskiego;  widowisko taneczno – muzyczne „Czarodziejska Batuta”;  spotkanie „Stare
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Mazowsze”  (podczas  spotkania  przybliżona  zostanie  egzotyczna  kultura  wiślańskich
wodniaków);  konkurs  plastyczny  na  przedstawienie  atrakcyjnego  wizerunku  naszego
miasta. 

W  ramach  projektu  wydany  został  „Płocki  Dziennik  Lekcyjny”  –  uproszczony  dziennik
lekcyjny,  z  opisem  poszczególnych  zajęć,  z  miejscem  na  potwierdzenie  uczestnictwa
w każdym z nich.  Dziennik  to  również  mini  przewodnik  po  Płocku i  pamiątka  dla  klasy
uczestniczącej w projekcie.

Na zakończenie projektu planowane jest zorganizowanie spotkania wszystkich uczestników,
podczas którego każdy z nich otrzyma znaczek okolicznościowy „Znam Płock na SZÓSTKĘ”
oraz dyplom / świadectwo pamiątkowe. Laureaci konkursu plastycznego otrzymają nagrody.
Wykonane zostanie również zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników projektu „Płock na
SZÓSTKĘ”.

Otwarcie sezonu turystycznego 
W dniu 23 kwietnia 2017 roku odbyło się w Płocku Otwarcie Sezonu Turystycznego, którego
organizatorami  byli:  Urząd  Miasta  Płocka,  Płocka  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  oraz
Miejski Ogród Zoologiczny.

Projekt  polegał  na  zaproszeniu  mieszkańców  Płocka  do  odwiedzenia  funkcjonujących
w Płocku atrakcji turystycznych, w których tego dnia czekała na nich specjalna oferta.

Do akcji włączyły się następujące instytucje:
• Towarzystwo Naukowe Płockie
• Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
• Muzeum Mazowieckiego w Płocku
• Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
• Płocka Galeria Sztuki
• Wieża Ciśnień
• Regionalne Muzeum Poczty
• Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
• Fun Park
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
• Czerwony Atrament
• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
• Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock
• Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna.

Płocka Noc Muzeów
Z 20 na 21 maja 2017 roku odbędzie się w Płocku „Płocka Noc Muzeów”, której od czterech
lat  koordynatorem  jest  Płocka  Lokalna  Organizacja  Turystyczna.  W  ramach  projektu
wydawane są plakaty oraz ulotki/mapy z informacją o otwartych punktach turystycznych
w czasie  tego  wydarzenia.  Do  udziału  w  projekcie  PLOT  zaprasza  wszystkie  instytucje
muzealne i kulturalne działające na terenie Płocka. Ich liczba z roku na rok wzrasta.

Organizacja VII edycji Akcji turystyczno – edukacyjnej „Odkryj z nami Płock”
W roku bieżącym PLOT realizować będzie ten projekt już po raz siódmy. W ramach zadania
wydany  zostanie  Płocki  Paszport  Turystyczny  (2  tys.  szt.),  który  stanowić  będzie  mini
przewodnik  po  Płocku  i  pamiątkę  z  pobytu  w najważniejszych  atrakcjach  turystycznych
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miasta.  Osoby,  które  posiadają  Płocki  Paszport  Turystyczny,  mogą  w  nim  zbierać
pamiątkowe pieczęcie potwierdzające uczestnictwo w spacerze bądź odpowiadać na zadane
w paszporcie pytanie na temat danego obiektu.

Projekt polega na organizacji (w każdą sobotę i niedzielę wakacji) bezpłatnych spacerów
z przewodnikami  turystycznymi  do  najważniejszych  obiektów  turystycznych  miasta.
O godzinie 12.00 na Placu Starego Rynku każdy może dołączyć do grupy, którą bezpłatnie
oprowadzi po Płocku przewodnik turystyczny. 

Każde  ze  spotkań  poświęcone  jest  innej  tematyce.  Uczestnicy  zwiedzają  Muzeum
Mazowieckie  –  ekspozycję  secesji,  ekspozycję  X  wieków  Płocka,  Muzeum  Żydów
Mazowieckich,  płocki  Spichlerz,  Muzeum  Diecezjalne,  Bazylikę  Katedralną,  Płocką  Farę,
Katedrę  Kościoła  Starokatolickiego  Mariawitów,  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia,
Towarzystwo Naukowe Płockie, Dom Broniewskiego i wiele innych obiektów.

W  ramach  akcji  ogłaszany  jest  również  Konkurs  Plastyczny  „Odkryj  z  nami  Płock”,
skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, którzy w swoich pracach
mają za zadanie przedstawić urok turystyczny miasta. Prace laureatów konkursu zostają
wykorzystane do wydania kalendarza Płockiej LOT na kolejny rok.

A.15. Rozbudowa i  modernizacja  zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr  Matki
Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano następujące prace:
1. Budynek kościoła:

• część podziemna – piwnice – wykonano stan zerowy tj. fundamenty, ściany i stropy
nad piwnicą oraz odtworzono zabytkowy piec chlebowy;

• część nadziemna – nad stanem zerowym – wykonano konstrukcje żelbetowe kościoła
w części prezbiterium oraz konstrukcję nośną pozostałej części kościoła (pomiędzy
prezbiterium a istniejącymi kamienicami);

• obecnie trwają prace związane z elewacją kościoła oraz pozostałą częścią konstrukcji
żelbetowej.

2. Dom pielgrzyma – wykonano:
• piwnice – stan zerowy;
• ściany i elementy konstrukcji parteru.

3.  Dodatkowo  wykonana  została  na  terenie  infrastruktura  składająca  się  z  sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami.

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich

W 2016 roku Wspólnota  Mieszkaniowa przystąpiła  do wykonania poprzedzającej  projekt
inwentaryzacji technicznej w obszarze branży budowlanej budynku frontowego Kolegialna 8
- „A” oraz bezpośrednio przylegających do niego dwóch oficyn „B” (oficyna wschodnia) i „F”
(oficyna zachodnia).

W  przyjętym  na  Walnym  Zebraniu  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Kolegialna  8  Planie
Gospodarczym na 2017 rok ujęte zostały następujące działania: 

• wymiana  poszycia  dachu  tzn.  papy  i  uszkodzonych  desek  oraz  uszkodzonych
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elementów więźby dachowej;
• wymiana drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej i parapetów;
• wykonanie prac przy elewacji frontowej i elewacji szczytowej budynku „E”;
• wykonanie  otynkowania  ściany  szczytowej  oficyny  „E”  oraz  przylegającej  do

przedmiotowej oficyny „E” ściany szczytowej oficyny sąsiadującej „F”;
• wykonanie remontu klatki schodowej w oficynie „E”;
• wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

W celu odbudowania komunikacji społecznej pomiędzy członkami Wspólnoty Mieszkaniowej
Kolegialna  8  w  zakresie  istotności  partycypacji  we  wspólnych  projektach  remontowych
i komplementarnych  Zarząd  Wspólnoty  odbył  spotkania  z  członkami  wspólnoty  oraz
mieszkańcami kamienicy. 

A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy

W 2015 roku Prezydent Miasta Płocka ogłosił  przeprowadzenie  konkursu studialnego na
"Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców
Warszawy  wraz  ze  schodami  Broniewskiego".  Na  przełomie  lutego  i  marca  2016  roku
sędziowie konkursu wyłonili najlepsze prace. Zespołowi autorskiemu, który zdobył Pierwsze
Wyróżnienie  Urząd  Miasta  Płocka  zlecił  wykonanie  "Koncepcji  urbanistyczno-
architektonicznej  zagospodarowania  placu  Obrońców  Warszawy  wraz  ze  schodami
Broniewskiego".  Opracowana  koncepcja  przyczyni  się  do  wykonania  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej podczas dalszych etapów realizacji inwestycji. 
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A.18.  Modernizacja  układu  komunikacyjnego  osiedli:  Stare  Miasto  i  Kolegialna,
w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub
schody ruchome

Opracowana  została  "Koncepcja  urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania  placu
Obrońców  Warszawy  wraz  ze  schodami  Broniewskiego",  w  ramach  której  sporządzono
koncepcję kolejki linowo – terenowej prowadzonej wzdłuż schodów Broniewskiego łączącej
plac Obrońców Warszawy z nabrzeżem. Kolejka linowo-terenowa zaprojektowana została po
zachodniej stronie schodów Broniewskiego, aby nie zakłócać  odbioru przestrzeni parkowej
ani widoku Wzgórza Tumskiego.

A.19.  Odnowa  zdekapitalizowanych  obiektów  zabytkowych  położonych  na
pierwszym podobszarze rewitalizacji

W ramach realizacji  przedsięwzięcia  w grudniu  2016 roku przeprowadzony został  nabór
wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych  przy  zabytkach3.  Uchwałą  Nr  525/XXX/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia
28 marca  2017  roku  przyznanych  zostało  9  dotacji  na  łączną  kwotę  650.000  zł.
8 Beneficjentów podpisało umowy dotacji, zgodnie z którymi zobowiązani są do wykonania
dotowanych prac do dnia 20 listopada br. 

Tegoroczne dotacje stanowią kontynuację wsparcia finansowego, które z budżetu miasta
Płocka przyznawane jest od 2006 roku.  W latach 2006 – 2017 złożone zostały 264 wnioski
o  udzielenie  dotacji.  Dotychczas  dofinansowano  prace  i  roboty  budowlane  przy  83
zabytkach. Nie wszystkie obiekty zostały wyremontowane w sposób kompleksowy. Od 2011
roku zakres prac, który może zostać dofinansowany z budżetu miasta uległ rozszerzeniu
i jest zgodny z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Możliwe jest

3  Nabór wniosków przeprowadzony został zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 378/XXI/2016 Rady
Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku
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dofinansowanie  remontu  wszystkich  elewacji  (nie  tylko  frontowej),  a  także  części
konstrukcyjnej (stropy, klatki schodowe). Przyznawana  kwota dotacji stanowi procentowy
udział  w  kosztach  zakwalifikowanych  i  zweryfikowanych  przez  pracowników  Wydziału
Inwestycji  i  Remontów  na  wykonanie  określonego  zakresu  robót.  Wnioskodawcy
posiadający  środki  na  wykonanie  dużego  zakresu  prac  otrzymują  dofinansowanie
jednorazowe.  Tym  samym  kwota  dotacji  jest  wówczas  wyższa.  W  przypadku
wnioskodawców, którzy nie są w stanie w ciągu roku wykonać kompleksowego remontu
otrzymują niższe kwoty dotacji, ale najczęściej kilkukrotnie. Średni poziom dofinansowania
miasta z lat  2006-2015 wyniósł  44,11%. W pierwszych latach przyznawania dotacji  ten
poziom był wyższy, ale wówczas dotacje były przyznawane na ograniczony zakres (remonty
elewacji  frontowych, remonty dachów, wymiana stolarki).  Wraz z rozszerzeniem zakresu
prac na jaki przyznawana jest dotacja poziom dofinansowania uległ obniżeniu.

Tabela 3: Wykaz dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach przyznanych w 2017 roku

Lp. Adres zabytku
Nazwa podmiotu

otrzymującego dotację

Prace lub roboty budowlane przy
zabytku, na wykonanie których

przyznano dotację

Kwota
przyznanej

dotacji

1 Tumska 9 Wspólnota Mieszkaniowa 
budynku przy ul. Tumskiej 9

Remont elewacji frontowej wraz z częściową
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

37.800 zł

2 Nowowiejskiego
2

Wyższe Seminarium 
Duchowne w Płocku

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 
małym wirydarzu.

21.000 zł

3 Kwiatka 51 Elżbieta Osicka,
Dariusz Osicki,
Małgorzata Bieńkowska,
Bogdan Bieńkowski

Odnowienie  elewacji. 5.700 zł

4 Stary Rynek 2 Wspólnota Mieszkaniowa 
Piekarska 16/Stary Rynek 2

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 60.000 zł

5 Tumska 14 Teresa Wichrowska,
Justyna Malicka,
Eugenia Wichrowska,
Arkadiusz Pytlas,
Izabela Kozicz,
Dorota Kozanecka,
Urszula Jarębska, 
Rafał Łukaszewicz 

Remont elewacji wschodniej i południowej 
budynku frontowego wraz z przejściem 
bramowym.
 

38.400 zł

6 Warszawska 2 Enkra Enterprise Sp. z o. o. 
Sp. K.

Remont elewacji wraz wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej, renowacja elementów 
architektonicznych oraz wykonanie instalacji
odgromowej.

130.000 zł

7 Grodzka 11 Elżbieta Ołdakowska,
Krystyna Napiórkowska,
Wojciech Napiórkowski

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez 
wymianę stropu poddasza, remont dachu w
zachodniej części budynku frontowego.

85.000 zł

8 Tumska 2 Rzymskokatolicka Parafia  
Św. Zygmunta przy Bazylice 
Katedralnej Wniebowzięcia 
NMP

Renowacja elewacji zachodniej. 180.000 zł

9 Tumska 12 Magdalena Obidowska,
Walentyna Bem,
Małgorzata Zalewska - 
Jankowska

Remont elewacji frontowej wraz z 
przejściem bramowym oraz wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej piwnic.

92.100 zł

Razem: 650.000 zł
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A.20.  Aktywizacja  społeczno-gospodarcza  zmarginalizowanych  śródmiejskich
przestrzeni  publicznych  położonych  na  terenie  pierwszego  podobszaru
rewitalizacji

W kwietniu 2017 roku ogłoszone zostało postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego
na  wyłonienie  wykonawcy  robót  budowlano-montażowych  dla  inwestycji  pn.
„Zagospodarowanie  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  w  Płocku  wraz  z  brakująca
infrastrukturą”, które obejmuje:

1. Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą
techniczną Etap I – odcinek od ulicy Mostowej do zalewu "Sobótka";

2. Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Płockiego Nabrzeża Wiślanego
obejmuje dwa etapy realizacyjne:

• Etap I – odcinek od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka” – realizacja zaplanowana
w latach 2017-2018;

• Etap  II  –  odcinek  od  ulicy  Mostowej  do  Płockiego  Towarzystwa  Wioślarskiego  –
realizacja zaplanowana na przyszłe lata.

W  związku  z  planowanym współfinansowaniem  inwestycji  ze  środków  Unii  Europejskiej
Gmina-Miasto  Płock przedłożyła wniosek o jej  dofinansowanie  ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja
obszarów  zmarginalizowanych.  Aktualnie  trwa  weryfikacja  wniosku  pod  względem
formalnym i merytorycznym. Planowany termin realizacji zadania to czerwiec/lipiec 2017
roku – czerwiec 2018 roku.

A.22.  Zagospodarowanie  przestrzeni  Starego  Miasta  na  cele  społeczne  –
integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci

W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 15 lutego 2017 roku ogłoszony został konkurs
na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy
ul.  Kazimierza  Wielkiego  w  Płocku  wraz  z  ciągiem  nadskarpowym”.  Celem  niniejszego
konkursu  jest  pozyskanie  spójnej  w  wyrazie  urbanistycznym  i  architektonicznym,
atrakcyjnej, funkcjonalnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej stanowiącej
fragment  płockiej  skarpy  wiślanej  wraz  z  pasem  nadskarpowym,  przy  uwzględnieniu
uwarunkowań środowiskowych i konserwatorskich.

Założeniem  konkursu  jest  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  w  formie  skweru,
którego  głównym elementem będzie  plac  zabaw powiązany  kompozycyjnie  z  sąsiednimi
terenami, w szczególności w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
Zaproponowana  koncepcja  powinna  pomóc  w  aktywizacji  ruchowej  i  intelektualnej  oraz
integracji  mieszkańców.  Skwer  powinien  stać  się  miejscem  spotkań  i  wypoczynku
wszystkich grup wiekowych. 

Zgodnie  ze  złożonymi  wnioskami  do  udziału  w  konkursie  dopuszczonych  zostało
21 uczestników. Termin na składanie prac konkursowych upływa w dniu 31 maja 2017 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w czerwcu 2017 roku. 

Po  rozstrzygnięciu  konkursu,  Wydział  Inwestycji  i  Remontów  zleci  opracowanie
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, na podstawie której nastąpi rzeczowa realizacja
przedsięwzięcia. 
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Przedsięwzięcie  zostało  wprowadzone  do  Budżetu  Miasta  Płocka  pn.  "Rozbudowa  placu
zabaw na Osiedlu Stare Miasto – w tym zamontowanie na Osiedlu Stare Miasto zakupionych
urządzeń zabawowych w Płocku" w ramach zadania "Tereny zielone i parki rekreacyjne".

A.23.  Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  kamienicy  zlokalizowanej  przy
ul. Kościuszki 3b

W celu realizacji przedsięwzięcia spółka Inwestycje Miejskie zleciła opracowanie koncepcji
architektonicznej  kamienicy  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu.  Koncepcja  zostanie
opracowana do czerwca 2017 roku.  

A.26.  Poprawa  mobilności  mieszkańców  i  zwiększenie  dostępności  obszaru
poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy

W ramach realizacji przedsięwzięcia Zespół ds. Transportu Publicznego przygotował Program
Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie  budowy infrastruktury  przystankowej.  Złożony  został
wniosek  o  dofinansowanie  projektu  pn.  „Rozwój  systemu  zrównoważonej  mobilności
miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” ze środków  RPO WM 2014-
2020, Działanie  4.3  Redukcja  emisji  zanieczyszczeń powietrza. W ramach w/w projektu
zaplanowano  oprócz  budowy  infrastruktury  przystankowej  także  zakup  25  nowych
autobusów komunikacji miejskiej.

Zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez  Miejski  Zarząd  Dróg  w  latach  2016-2017
zaprojektowano wydzielone drogi rowerowe po granicach obszaru rewitalizacji tj. drogi dla
rowerów:  R-1  Aleje  Kobylińskiego  i  Jachowicza,  R-23  Aleja  Kilińskiego,  R-2  ulica
Łukasiewicza.  Wewnątrz  obszaru  rewitalizacji:  R-62  przez  Park  na  Górkach,  R-21
prowadzona ulicą Mostową, Tumską i Nowy Rynek, R-32 w ul. Dobrzykowskiej i R-70 ulicą
Popłacińską i Portową. Projekt pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”
uzyskał rekomendację do współfinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach
Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w wysokości ok. 11,5 mln zł. 

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

Zgodnie  z  projektem zagospodarowania  Osiedla  Miodowa  Jar,  realizacja  przedsięwzięcia
odbywa  się  z  podziałem na  VI  etapów.  Do  roku  2017  wykonano  III  etapy  inwestycji,
w ramach  których  wybudowano  5  budynków  z  63  lokalami.  W  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej  zarezerwowane  zostały  środki  związane  z  pracami  przy  zagospodarowaniu
terenu osiedla. W latach następnych planowane jest wykonanie kolejnych 4 budynków.

W 2017 roku Wydział Inwestycji i Remontów realizuje umowę z 2016 roku na wykonanie
nasadzeń  oraz  konserwację  zieleni  obejmującą  lata  2017-2019.  Do  realizacji  pozostaje
jeszcze rozbiórka kolejnych budynków na Osiedlu Miodowa Jar oraz wybudowanie nowych
bloków nr 35, 49, 47, 51, 27, 29, 31, 33. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe
Gminy oraz fakt, iż budynki nie zostały jeszcze całkowicie wysiedlone, na chwilę obecną nie
jest możliwe podanie terminu realizacji pozostałych budynków.
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A.30. Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8

W celu realizacji  przedsięwzięcia wykonane zostały wstępne wizualizacje obiektu. Na ich
podstawie  opracowywana  jest  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa.  Po  uzyskaniu
pozwolenia na budowę MZGM-TBS Sp.  z  o.o.  ogłosi  postępowanie przetargowe w trybie
Prawa zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Modernizacja kompleksu
lokali użytkowych finansowana będzie ze środków własnych spółki. 
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A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzyńska – park osiedlowy

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia,  zgodnie  z  ustaleniami  opracowanej  „Koncepcji
zagospodarowania  osiedla  Dobrzyńska”  w  2017  roku  przystąpiono  do  opracowania
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  która  jest  niezbędna  do  rzeczowej  realizacji
przedsięwzięcia.  Opracowywana  dokumentacja  dotyczyć  będzie  terenu  tzw.  Centralnego
Parku  Rekreacji  pomiędzy  ulicami  Kobylińskiego-Dobrzyńska-Prezydenta  Mościckiego-
Miodowa. 

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie

W 2016 roku w ramach zadania „Tereny zielone i  parki  rekreacyjne” Wydział  Inwestycji
i Remontów  opracował  dokumentację  projektowo-kosztorysową  zagospodarowania  Parku
Mościckiego na osiedlu Radziwie. Zaprojektowano ścieżkę rowerową, alejki, plac zabaw, plac
z elementami wodnymi, plac rekreacyjny, zieleń, stoły do ping ponga i piłkarzyków, stół do
gry  w szachy,  stojaki  rowerowe,  ławki,  siedziska,  szezlongi  wypoczynkowe,  kosze,  kulę
wodną,  dysze  wodne,  poza  tym  pojemniki  na  psie  odchody  oraz  toaletę  publiczną.
Zaplanowano  11  urządzeń  zabawowych  na  dwóch  rodzajach  nawierzchni:  piaszczystej
i bezpiecznej. 

A.35. Adaptacja budynków byłej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej
funkcji użytkowej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podjęła działania, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, na
wyłonienie  wykonawcy  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego,  który  będzie  określał  nowe
funkcje użytkowe budynków i terenu po Cukrowni Borowiczki.  

A.37. Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków
użyteczności publicznej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Inwestycji i Remontów w ramach realizacji
przedsięwzięcia podjęto następujące działania:

Miejskie Przedszkole Nr 19  - W 2013 roku wykonane zostały roboty budowlane związane
z termomodernizacją  budynku  przedszkola.  Zakres  prac  obejmował:  docieplenie  ścian
zewnętrznych nadziemia i piwnicznych/fundamentowych do głębokości 1m poniżej terenu,
docieplenie  stropodachu  budynku,  wykonanie  pochylni  dla  niepełnosprawnych  przy
budynku, przebudowanie schodów wejściowych głównych do budynku, wymianę daszków
żelbetowych nad wejściami na poliwęglanowe, likwidację tarasów wraz ze schodami przy
budynku i wykonanie nowych schodów wraz z chodnikiem od strony południowej budynku,
likwidację studzienek doświetlających okna piwniczne od wschodu. Koszt  realizacji  robót
wyniósł 197.500,00 zł. 

Szkoła Podstawowa Nr 5  - W 2013 roku opracowana została dokumentacja projektowo-
kosztorysowa  w  zakresie  termomodernizacji  budynku.  Zakres  prac  przewidzianych  do
realizacji obejmuje: docieplenie dachu szkoły, dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem,
rynny  i  rury  spustowe,  wymianę  stolarki  drzwiowej  i  okiennej,  docieplenie  ścian
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fundamentowych  i  cokołu,  ścian  nadziemia,  przełożenie  instalacji  odgromowej,  naprawę
kominów i czapek kominowych, place z polbruku. 

Gimnazjum  Nr  4 -  W  2013  roku  opracowana  została  dokumentacja  projektowo-
kosztorysowa  w  zakresie  termomodernizacji  budynku.  Zakres  prac  przewidzianych  do
realizacji  obejmuje:  docieplenie  ścian zewnętrznych,  docieplenie  ścian piwnic  oraz  ścian
fundamentowych,  docieplenie  stropodachu,  częściową  wymianę  stolarki  okiennej
i drzwiowej,  opaskę wokół  budynku, wymianę instalacji  odgromowej,  okładziny  schodów
zewnętrznych,  wymianę  krat  okiennych,  remont  kominów  oraz  wymianę  daszków  nad
wejściami.  

Zespół  Szkół  Budowlanych  Nr  1 -  W  2013  roku  opracowana  została  dokumentacja
projektowo-kosztorysowa  w  zakresie  termomodernizacji  budynku.  Zakres  prac
przewidzianych do realizacji obejmuje:  docieplenie ścian i dachu budynku, wymianę okien
drewnianych  na  PCV,  docieplenie  ścian  fundamentowych  i  cokołu,  remont  instalacji
odgromowej oraz oświetlenie ścian budynku. 

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa

W ramach realizacji przedsięwzięcia Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta współpracuje
z przedsiębiorcami  w  ramach  powołanego  w  2015  roku  Zespołu  ds.  Estetyki  Miasta.
W ramach  tej współpracy Zespół opiniuje m.in. lokalizację i wygląd urządzeń reklamowych
oraz ogródków gastronomicznych. 

W  celu  pobudzenia  aktywności  przedsiębiorców  oraz  zachęcenia  mieszkańców  do
korzystania z usług firm z obszaru Starówki organizowane są dla przedsiębiorców konkursy
na: „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią” oraz  „Najpiękniejszą witrynę świąteczną ”. 

W 2016 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem tzw. kodeksu krajobrazowego, w którym
zawarte  zostaną  przepisy  m.in.  dotyczące  lokalizacji  i  wyglądu  urządzeń  reklamowych.
Nadrzędnym  celem  wprowadzenia  w  Płocku  kodeksu  jest  poprawa  aktualnego  stanu
wizualnego  przestrzeni  poprzez  uporządkowanie  chaosu  reklamowego,  w  oparciu
o narzędzia  przeciwdziałające  negatywnym  zjawiskom  degradacji  przestrzeni  Miasta.
Opracowane  założenia  do  kodeksu  krajobrazowego  były  przedmiotem  konsultacji
społecznych,  które  trwały  od  1  marca  do  15  kwietnia  2017  roku.  Na  ich  podstawie
opracowany zostanie projekt uchwały  określającą zasady i  warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Miejski Urząd Pracy w Płocku udzielał bezrobotnym zainteresowanym podjęciem działalności
gospodarczej z udziałem środków z Funduszu Pracy, informacji na temat zasad ubiegania
się o przyznanie wsparcia ze środków pozostających w dyspozycji MUP w Płocku.

Zgodnie  Uchwałą  Nr  788/XLVI/2014  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  kwietnia  2014 roku
istnieje  możliwość  uzyskania  pomocy  publicznej  w  formie  zwolnień  od  podatku  od
nieruchomości.  Warunkiem uzyskania zwolnienia jest realizacja na terenie Miasta Płocka
nowej inwestycji oraz utworzenie w ramach tej inwestycji nowych miejsc pracy. 
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Na podstawie Zarządzenia Nr 1909/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2016
roku funkcjonuje „Program Współpracy Gminy – Miasto Płock z Przedsiębiorcami” będący
dobrowolną  formułą  poszerzenia  współpracy  pomiędzy  płockimi  przedsiębiorcami,
instytucjami  otoczenia  biznesu,  a  Gminą  -  Miasto  Płock.  Celem  „Programu  Współpracy
z Przedsiębiorcami” jest nieodpłatne świadczenie wzajemnego wsparcia w zakresie promocji
uczestników Programu. 

B.2. Kompleksowe remonty budynków komunalnych

Zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez  Biuro  Zarządzania  Nieruchomościami  Gminy
przedsięwzięcie  będzie  realizowane  przez  spółki  gminne  przy  współudziale  finansowym
miasta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia: A.5. Zamieszkaj w centrum - przebudowa
pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18

W dniu 21 lutego 2017 roku Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. podpisała umowę na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę dla budynku Królewiecka 18. Trwają prace projektowe. Do końca
czerwca  projektant  powinien  złożyć  wniosek  o  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.
W projektowanym budynku powstanie ok. 17 mieszkań i 3 lokale usługowe. 

B.4. Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. o.o. zawarła umowę na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace projektowe obejmujące
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przebudowę kamienic i oficyn przy ul. Grodzkiej 8 w Płocku, na działce o nr ew. gruntu
689/1 i zabudowę działki nr 1117/6 przy ul. Małachowskiego. W dniu 7 kwietnia 2017 roku
złożony  został  wniosek  o  wydanie  pozwolenia  konserwatorskiego.  Po  otrzymaniu
prawomocnej decyzji projektant będzie miał 7 dni na złożenie wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia  na  budowę,  a  następnie  2  miesiące  na  przekazanie  zamawiającemu
kompletnego  projektu.  W  projektowanym  budynku  powstanie  29  mieszkań  i  3  lokale
usługowe.
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B.7.  Rozwój  oferty  kulturalno  -  edukacyjnej  miasta  Płocka  poprzez  adaptację
istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia  przygotowana  została  dokumentacja  aplikacyjna  oraz
złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z RPO WM 2014-2020 Działanie
5.3  Dziedzictwo  kulturowe.  W  dniu  7  kwietnia  2017  roku  podpisana  została  umowa
o dofinansowanie  realizacji  projektu.  Na  adaptację  budynku  przy  ul.  Jakubowskiego  na
potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przyznana została dotacja w wysokości ok. 2,8
mln zł. 

Realizacja  przedsięwzięcia  planowana  jest  w  okresie  czerwiec  2017  –  czerwiec  2018.
W ramach przedsięwzięcia  w budynku przy ul.  Jakubowskiego powstaną m.in.  sale prób
zespołów muzycznych, sala kinowa, pracownia montażu filmu, sala widowiskowa, galeria
plastyczna,  pracownia  fotograficzna,  pracownia  plastyczna,  studio  nagrań,  sale  prób
wokalnych,  garderoby,  sale  dydaktyczne,  sala  baletowa.  W  ramach  przedsięwzięcia
zagospodarowany  zostanie  także  teren  wokół.  Obecnie  Wydział  Inwestycji  i  Remontów
przygotowuje dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej.

B.11.  Adaptacja  i  rozbudowa  budynku  przy  ul. Misjonarskiej  1a  na  cele
mieszkalno-biurowo-handlowe oraz szeroko rozumiane funkcje medyczne

W celu realizacji przedsięwzięcia opracowana została następująca dokumentacja dotycząca
planowanej inwestycji obejmującej zabytkową kamienicę przy ul. Misjonarskiej 1A w Płocku:

• „Studium historyczno – konserwatorskie do projektu remontu kamienicy położonej
w Płocku przy ul. Misjonarskiej 1A”;

• „Ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Misjonarskiej 1A w Płocku”; 
• „Badania  stratygraficzne  elewacji  i  kolorystyki  budynku  przy  ul.  Misjonarska  1A

w Płocku” wraz z „Protokołem badań wilgotności i zawartości szkodliwych soli”;
• „Koncepcja programowo – przestrzenna remontu, adaptacji i rozbudowy kamienicy

zabytkowej Płock ul. Misjonarska 1A”.

W trakcie opracowania jest studium wykonalności  projektu pn. „Zapobieganie degradacji
środowiskowej płockiej  Starówki poprzez rewitalizację zabytkowej kamienicy w Płocku –
ul. Misjonarska 1A na cele społeczne i mieszkaniowe – formuła „Mieszkanie na start” wraz
z wnioskiem o dofinansowanie w celu ubiegania się o dotację z  Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO WM 2014-2020  Oś Priorytetowa VI  Jakość  życia
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Zaplanowany został  zakres rzeczowy inwestycji.  W ramach planowanego przedsięwzięcia
zostanie  przeprowadzona  rewitalizacja  obiektu  zabytkowego  –  kamienicy  przy
ul. Misjonarskiej  1A w Płocku.  Realizacja  planowanej  inwestycji  pozwoli  na  zapobieganie
degradacji  środowiskowej  płockiej  Starówki.  W  ramach  inwestycji  projektuje  się
wyburzenia:

 oficyny centralnej,
 oficyny bocznej z zachowaniem muru granicznego od strony północnej,
 części  przebudowywanego  fragmentu  ściany  zachodniej  skrzydła  północnego

(w obrębie lokalizacji pierwotnego przejazdu bramowego),
 stropów drewnianych wszystkich kondygnacji,
 ścian szczytowych części centralnej i rozbiórka dachu,
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 części murowanych ścian wewnętrznych,
 ścian i stropów ceramicznych piwnic.

Planowane  w  ramach  projektu  przedsięwzięcie  obejmie  także  rozbudowę  zabytkowej
kamienicy oraz zagospodarowanie jej otoczenia.  
Realizacja projektu w planowanym zakresie pozwoli na zwiększenie dostępności do usług
społecznych. Będzie to możliwe dzięki planowanemu odnowieniu zasobów mieszkaniowych
w zabytkowej kamienicy przy ul. Misjonarskiej 1A w Płocku i udostępnieniu po zakończeniu
inwestycji  32  małych  mieszkań  na  wynajem.  Propozycja  najmu  mieszkań  będzie  mieć
formułę  „Mieszkanie  na  start”  i  będzie  skierowana  do  młodych  płocczan,  którzy  chcą
mieszkać i pracować w Płocku. 

B.13. Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego

W  dniu  15  lutego  2017  roku  ogłoszony  został  konkurs  na  „Opracowanie  koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania  działek  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego
w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”. W zakres opracowania wchodzi pas nadskarpowy
– alejki od Archiwum Państwowego do schodów przy ul. Okrzei. 

Zgodnie  ze  złożonymi  wnioskami  do  udziału  w  konkursie  dopuszczonych  zostało
21 uczestników. Termin na składanie prac konkursowych upływa w dniu 31 maja 2017 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w czerwcu 2017 roku. W oparciu o zwycięską
koncepcję  opracowana  zostanie  dokumentacja  projektowo-kosztorysowaj,  na  podstawie
której nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.  

B.14. Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano m. in. remont wieży północnej i południowej
Płockiej  Bazyliki  Katedralnej.  Trwają  prace  konserwatorskie  i  restauratorskie  w  Kaplicy
Królewskiej. W 2017 roku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Zygmunta w Płocku przyznana
została  dotacja  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  wysokości  400.000  zł  na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy frontonie oraz
na  wykonanie  izolacji  i  odwodnienia  fundamentów  wraz  z  naprawą  skarp  w  przestrzeni
transeptu. Z budżetu miasta Płocka w 2017 roku dofinansowany zostanie remont elewacji
zachodniej,  co  wskazano  w  opisie  przedsięwzięcia:  A.19.  Odnowa  zdekapitalizowanych
obiektów zabytkowych położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia,  zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez  Wydział
Kształtowania Środowiska:

• na bieżąco  wykonywane są prace związane  z  utrzymaniem czystości  i  zieleni  na
terenach należących do Gminy i Skarbu Państwa (koszenie, grabienie, przycinanie
drzew  i  krzewów,  zbieranie  odpadów,  mycie  nawierzchni  granitowych,  usuwanie
dzikich wysypisk);

• na bieżąco wykonywane są prace remontowe małej architektury (malowanie ławek,
koszy  itp.)  -  w chwili  obecnej  nie  jest  planowana  wymiana  lub  montaż  nowych
elementów;
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• w 2016 roku dokonano wymiany z alejek ceglanych na kostkę betonową na terenie
Jaru Abisynia;

• w 2016 roku dokonano remontu koszy na ul. Tumskiej;
• w  2017  roku  wykonano  nasadzenia  kwiatów  jednorocznych  np.  pl.  Obrońców

Warszawy, pl. Narutowicza, pl. 13 Straconych, przy pomniku Broniewskiego, okolice
Katedry;

• w II  połowie  2017 roku planowane są  nasadzenia drzew i  krzewów na terenach
należących do Gminy-Miasto Płock;

• w 2017 roku zawarta została umowa na remont osłon zieleni na ul. Tumskiej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę ARS w maju 2017 roku rozpoczną się prace
związane z odnowieniem placu zabaw umieszczonego na podwórku przy ul. Jerozolimskiej.
Trwają  rozmowy dotyczące unormowania  zasad wynajmu/korzystania  z  przestrzeni  ulicy
Grodzkiej  i  Tumskiej.  Trwają  prace  projektowe  inwestycji  Grodzka  8,  Królewiecka  18,
parking  Tumska  13,  inwestycje  te  w  znacznym  stopniu  poprawią  tkankę  staromiejską
zarówno w kontekście wizerunkowym jak i urbanistycznym, gwarantując nowe rozwiązania
organizacyjno-użytkowe. 

Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych  poinformował,  że  w  2017  roku
w wyniku wyłonionych przetargów zostaną zamontowane 42 nowe punkty kamerowe na
pierwszym podobszarze rewitalizacji, w tym: Bielska/ Zduńska; Bielska/ Kwiatka; Grodzka/
Akapit;  Sanktuarium Pl.  Stary  Rynek  14/18;  Pl.  Narutowicza  3;  Grodzka/  EMPiK;  Dom
Biskupi; Katedra; Kwiatka; Tumska/ Kolegialna; Tumska/Sienkiewicza; Królewiecka/Tumska;
Kilińskiego/Kolegialna;  Pomnik  Broniewskiego;  1  Maja/Kolegialna;  1 Maja/Sienkiewicza;
Hotel Starzyński; Jachowicza/Bielska; Kazimierza Wielkiego/Okrzei; Okrzei/Nowowiejskiego;
Kobylińskiego/  Al.  Spacerowa;  Bielska/  Ostatnia;  Nowy  Rynek/  Antypodkowa;
Królewiecka/Kaczmarskiego; Królewiecka/1 Maja; Kolegialna/Misjonarska; Kościuszki/ZOZ;
Kościuszki/  Gradowskiego;  Kolegialna/  Gradowskiego;   Wyczałkowskiego/  Kazimierza
Wielkiego;  Grodzka;  Tumska/Muzeum;  Teatralna;  3  Maja/PKO;  Padlewskiego/
Gradowskiego;  Kwiatka/Jerozolimska;  Nowowiejskiego/Łukasiewicza;  Misjonarska/
Sienkiewicza; Piękna/3 Maja; Gradowskiego /Sienkiewicza; Ostatnia/Spacerowa; Piekarska. 

Trwa zagospodarowanie  Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku.  Na realizację
tego zadania łącznie z zadaniem dotyczącym przebudowy Alei A. Roguckiego Gmina-Miasto
Płock  pozyskała  dofinansowanie  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w wysokości
ok. 7 mln zł. 

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona

W czerwcu  2016  roku  zostały  naprawione  i  pomalowane  ławki  na  Placu  Stary  Rynek.
W 2017 roku wykonane zostały prace związane z naprawą i malowaniem latarni na placu.
Od kwietnia 2017 roku trwa remont fontanny Afrodyty. W 2017 roku odnowione zostaną
śmietniki na Placu Starego Rynku. Spółka ARS zamierza w roku 2017 przeprowadzić remont
ogródka gastronomicznego przy pawilonie handlowo-usługowym. Ponadto Spółka ARS we
współpracy z restauratorami planuje uruchomienie nowych ogródków gastronomicznych na
rynku.
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B.18. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejski Zarząd Dróg w ramach przedsięwzięcia:
• w latach 2015 – 2016 wykonana została przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego;
• w  2015  roku  została  opracowana  dokumentacja  na  rozbudowę  ulicy  3  Maja  –

realizacja planowana jest na 2018 rok;
• w 2016 roku została opracowana dokumentacja na remont chodników w ciągu ulicy

Sienkiewicza  -  realizację  rozpoczęto  w  2017  roku,  realizacja  następnych  etapów
planowana jest w przyszłych latach w miarę dostępnych środków;

• trwa aktualizacja  opracowanej  dokumentacji  przebudowy ciągu komunikacyjnego:
Kilińskiego - Mostowa – Kolejowa i skrzyżowania Jachowicza/Piłsudskiego/Kilińskiego
- realizacja planowana jest w przyszłych latach w miarę dostępnych środków;

• trwa opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Łukasiewicza od al. Kobylińskiego
do ul. Nowowiejskiego wraz ze ścieżką w ul. Nowowiejskiego - realizacja planowana
jest w przyszłych latach w miarę dostępnych środków;

• w 2015 r. opracowana została dokumentacja rozbudowy ulicy Bielskiej na odcinku od
pl. Stary Rynek do al. Jachowicza – realizacja planowana jest w przyszłych latach
w miarę dostępnych środków.

Wydział Inwestycji i Remontów posiada dokumentacje dotyczące zadania „Przebudowa ulicy
Stanisława Stommy w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze”:

• dokumentacja projektowo-kosztorysowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 12
(przebudowa placu, nowe bramy zew. i wew., wymiana nawierzchni i  ogrodzenia,
parking na terenie MP12 z chodnikami i ogrodzeniem);

• dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  przebudowy  ulicy  Stanisława  Stommy
w Płocku w ramach zadania jw.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Stanisława Stommy w Płocku wraz z brakującą
infrastrukturą" zostało wprowadzone do Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich.

B.19. Przebudowa, remonty obiektów użyteczności  publicznej,  w tym placówek
oświatowych,  obiektów  administracji  publicznej,  opieki  zdrowotnej,  instytucji
kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną
W  2016  roku  wykonane  zostały  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  przyłącza
kanalizacji  deszczowej. W dniu 25 stycznia 2017 roku zawarto umowę na modernizację
dziedzińca.  Zakres  prac  budowlanych  obejmuje:  przebudowę  całej  infrastruktury
podziemnej oraz nawierzchni dziedzińca, budowę obiektu małej architektury, tj. altany ze
stojakami dla rowerów, altany dla osób palących, altany śmietnikowej, przebudowę zjazdu
do garażu, rozbiórkę schodów wejściowych do pomieszczenia węzła cieplnego, wzmocnienie
fundamentów  budynku  E,  izolację  ścian  fundamentowych  budynku  E.  Termin  realizacji
przedmiotu umowy, do dnia 2 czerwca 2017 roku.

Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9
Opracowana  została  dokumentacja  obejmująca  szczegółową  kwerendę  źródłową,
szczegółową inwentaryzację pomiarowo-rysunkową i fotograficzną wnętrza budynku Urzędu
Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku. 
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W Budżecie Miasta Płocka na 2017 rok ujęte  zostało  zadanie pod nazwą „Modernizacja
budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9”, w ramach którego planowane jest
wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kolegialnej 9. 

B.22. Spotkania ze sztuką

Płocka  Galeria  Sztuki,  w  ramach  wyjścia  ze  sztuką  w  przestrzeń  miejską,  zaplanowała
plenerową  wystawę  fotografii  Elżbiety  Dzikowskiej.  Wystawa  zostanie  zorganizowana
podczas Jarmarku Tumskiego na ulicy Grodzkiej.

B.23.  Kultura  bliżej  ludzi  –  adaptacja  budynku  na  potrzeby  siedziby  Płockiej
Galerii Sztuki

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku opracowany został program funkcjonalno-
użytkowy  obejmujący  budynek  przy  ul.  Sienkiewicza  51  wraz  z  terenem  przyległym,
zlokalizowanym na dz. nr 537 i 538 w Płocku. W dniu 21 kwietnia 2017 roku ogłoszony
został  konkurs  na  „Opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej  adaptacji
budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  wraz  z  planowaną  rozbudową  i  zagospodarowaniem
terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału  w  konkursie  wyznaczony  został  na  dzień  25  maja  2017  roku,  z  kolei  termin
składania prac konkursowych – na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Złożony został  wniosek o dofinansowanie  projektu  pn.  „Adaptacja budynku na potrzeby
Płockiej Galerii Sztuki” w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów
zmarginalizowanych. Trwa weryfikacja złożonego wniosku.

B.24. Tumska Dycha

W  ramach  przedsięwzięcia  w  2017  roku  zorganizowane  zostaną  imprezy  sportowo-
rekreacyjnej  (bieg  uliczny  na  dystansie  10  km)  -  Tumska  Dycha.  Na  realizację
przedsięwzięcia Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płock” przyznana została
z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 20.000 zł. 

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka

W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka” Płock
zorganizuje  47  Regaty  o  Puchar  Wrzosu  Prezydenta  Miasta  Płocka.  Na  realizację
przedsięwzięcia przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 6.000 zł. 

B.28. Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek
oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Miejskie Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  -  W 2017 roku kontynuowane są
roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przedszkola, na podstawie umowy
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zawartej w 2016 roku. Przebudowa budynku przedszkola wiąże się z poprawą istniejącego
układu  funkcjonalnego  z  zachowaniem  bryły  pierwotnej  oraz  przy  założeniu  wykonania
izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, ścian cokołowych i dachu, izolacji termicznych
wszystkich przegród zewnętrznych, montażu nowej stolarki i ślusarki, a także wykonaniu
nowych  instalacji  w  budynku.  Planowane  jest  9-oddziałowe  przedszkole.  Każda  z  sal
przedszkolnych  posiadać  będzie  węzeł  higieniczno-sanitarny,  pomieszczenie  do
przechowywania leżaków oraz pomocy dydaktycznych. Budynek dostosowany zostanie dla
potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Dostęp  do  budynku  możliwy  będzie  bezpośrednio
z poziomu  terenu  za  pomocą  projektowanej  pochylni.  Na  trasie  dojść  i  dojazdów
zastosowane będą drzwi bez progów. Zlokalizowany zostanie dźwig osobowy, dostosowany
dla potrzeb niepełnosprawnych. Planuje się także wykonanie 4 placów zabaw o nawierzchni
poliuretanowej  z  wyposażeniem  dostosowanym  do  poszczególnych  grup  wiekowych,
uwzględniając potrzeby wszystkich dzieci (również dzieci niepełnosprawnych) oraz ścieżka
poznawania  świata.  Przewidziane  zostały  parkingi  z  wydzieleniem  miejsc  dla  osób
niepełnosprawnych oraz parking dla pracowników placówki i rodziców.
Termin realizacji przedmiotu umowy, do dnia 15 stycznia 2018 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 17 - W 2016 roku opracowana została  dokumentacja projektowo-
kosztorysowa  przebudowy  łazienek  i  remontu  bloku  żywieniowego  wraz  z  wymianą
instalacji,  dokumentacja  wymiany  instalacji  c.o.  w  budynku  szkoły  oraz  kanalizacji
sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej ppoż w szkole. 

Szkoła Podstawowa Nr 18 - W 2017 roku zawarta została umowa  na wymianę instalacji
elektrycznych – III etap- seg A i seg B. Termin realizacji przedmiotu umowy: 12 czerwca
2017 – 18 sierpnia 2017 roku. 

W lutym 2017 roku zawarta została umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy sali  sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 18, której
termin  rozpoczęcia  realizacji  zaplanowano  na  czerwiec  2017  roku.  Przygotowywana
dokumentacja zakłada wybudowanie nowego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarnym, technicznym oraz magazynem. 

Gimnazjum  Nr  4 -  W  2016  roku  opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową
remontu bloku żywieniowego oraz wykonano roboty budowlane. 

W 2017 roku zawarta została umowa na wykonanie remontu podłogi w stołówce szkolnej.
Termin realizacji: 17 lipca 2017 – 4 sierpnia 2017 roku. Planowane jest również wykonanie
przebudowy pomieszczeń zaplecza sanitarno- szatniowego bloku sportowego. 

Zespół  Szkół  Budowlanych  Nr  1 -  W 2016 roku  wykonano roboty  budowlane  związane
z remontem podłogi sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz wymianą
stolarki okiennej w budynku sali. 

W  2017  roku  opracowano  dokumentację  projektową  wymiany  przyłączy  wodno-
kanalizacyjnych do budynku szkoły, planowana jest również ich wymiana.
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B.29.  Odnowa  zdekapitalizowanych  zasobów  mieszkaniowych  położonych  na
drugim podobszarze rewitalizacji

W ramach  przedsięwzięcia  właściciele  nieruchomości  realizować będą  projekty  związane
z poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  mieszkalnych  oraz  związane
z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. 

Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest w dużym stopniu od środków finansowych,
którymi dysponują właściciele nieruchomości.  Miasto  Płock prowadzi nabór deklaracji  od
osób, które zamierzają przystąpić do konkursu w ramach RPO WM 2014 – 2020 Działanie
4.3.  Redukcja  emisji  zanieczyszczeń  powietrza.  W  ramach  niniejszego  projektu  istniała
będzie  możliwość  pozyskania  dofinansowania  ze  środków  UE  na  wymianę  czynnika
grzewczego (na gaz, olej) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

B.30.  Przebudowa,  remonty  dróg  na  drugim  podobszarze  rewitalizacji  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

W 2016 roku rozpoczęte zostało zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie odcinka
ulicy  Na  Skarpie,  w  zakresie  wykonania  kanalizacji  deszczowej,  nawierzchni  jezdni,
chodników, parkingów oraz oświetlenia ulicznego. 

W 2017 roku zakończone zostaną prace związane z przebudową ulicy Polnej, w tym budowa
wpustów kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni, chodników i oświetlenia ulicznego. 

Trwają  prace przygotowawcze związane z modernizacją parkingu przy ulicy Norwida.  Po
zakończeniu  prac  związanych  z  przygotowywaniem  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego
planowane  jest  ogłoszenie  postępowania  przetargowego  w  systemie  "zaprojektuj
i wybuduj".  Przygotowana  dokumentacja  projektowa  pozwoli  określić  ilość  miejsc
postojowych na przedmiotowym terenie. 

W ramach wybranego projektu IV edycji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku zrealizowana
zostanie budowa chodników przy ulicy Nałkowskiej na osiedlu Dobrzyńska. W 2016 roku
opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową projektu. 

Trwa  opracowywanie  dokumentacji  rozbudowy  ulicy  Łukasiewicza  wraz  z  budową
oświetlenia. Planowane zakończenie do 31 maja 2017 roku, realizacja w latach 2017-2018.

W 2016  roku  wykonano  roboty  budowlane  związane  z  budową ulicy  Zalewskiego  wraz
z brakującą infrastrukturą na trasach oznaczonych cyfrą rzymską V, VI, VII i  VIII planie
sytuacyjno – wysokościowym oraz zaprojektowano i wykonano utwardzenia nawierzchni na
nieruchomości o nr ewid. 127 jako dojście do nieruchomości o nr ewid. 122, 126, 138. 

B.31.  Kompleksowa  odnowa  przestrzeni  międzyblokowej  drugiego  podobszaru
rewitalizacji 

W ramach realizacji przedsięwzięcia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
w 2017  roku,  w  wyniku  wyłonionych  przetargów  zamontuje  10 nowych  punktów
kamerowych na drugim podobszarze rewitalizacji, w tym:  Rondo Grabskich; Mościckiego;
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Miodowa/Słodowa;  Miodowa/Bartnicza;  Łukasiewicza/Tysiąclecia;  Kobylińskiego/
Łukasiewicza;  Dobrzyńska/Wcześniak;  Kobylińskiego/Topolowa;  Słowackiego/
Gałczyńskiego; Rondo Dariusza Stolarskiego.

Wydział  Kształtowania  Środowiska  na  bieżąco  wykonuje  prace  związane  z  utrzymaniem
czystości i zieleni na terenach należących do Gminy i Skarbu Państwa (koszenie, grabienie,
przycinanie drzew i krzewów, zbieranie odpadów, mycie nawierzchni granitowych, usuwanie
dzikich wysypisk) oraz prace remontowe małej architektury (malowanie ławek, koszy itp.).
W II połowie 2017 roku planuje się nasadzenia drzew i krzewów na terenach należących do
Gminy-Miasto  Płock.  W roku 2017 planowane jest  wykonanie  chodnika  wzdłuż  budynku
Bartnicza 1 oraz dojścia do klatek przy budynku ul. Kredytowa 2.

W  ramach  wdrażania  opracowanej  w  2016  roku  koncepcji  zagospodarowania  osiedla
Dobrzyńska, w dniu 30 marca 2017 roku odbyło się spotkanie, na które zaproszone zostały
zarządy  wspólnot  mieszkaniowych  budynków położonych  na  terenie  osiedla  Dobrzyńska
oraz  Rada  Mieszkańców  Osiedla  Dobrzyńska.  Podczas  spotkania  przedstawiciele  Urzędu
Miasta  Płocka  wskazali  przybyłym  na  spotkanie  uwarunkowania  prawne  związane
z uregulowaniem  istniejących  podziałów  geodezyjnych,  które  utrudniają  prawidłowe
funkcjonowanie  osiedla.  Podczas  spotkania  poruszane  były  również  kwestie:  kolorystyki
budynków,  estetyki  zespołów  garażowych,  chaosu  reklamowego,  grodzenia  się
pojedynczych budynków, lokalizacji pojemników na odpady segregowane. 

B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu

Wydział Inwestycji i Remontów przeprowadził procedurę związaną z wyborem wykonawcy
robót budowlano-montażowych polegających na budowie placu zabaw przy ulicy Teligi na
Radziwiu.  Gmina-Miasto  Płock  sukcesywnie  prowadzi  prace  związane  z  modernizacją
kompleksu sportowego. Budowa placu zabaw stanowi jeden z etapów rozbudowy terenu,
wskazany  w  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.  Planowane  jest  wybudowanie
piaskownicy,  huśtawek  i  gier  integracyjnych  na  nawierzchni  bezpiecznej  dla  dzieci.
Planowanym  terminem  wykonania  inwestycji  -  30  czerwca  2017  roku.  W  2016  roku
realizowana była budowa boiska wielofunkcyjnego.

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"

W 2016  roku  dokończono  budowę  I  etapu  zadania  rozpoczętego  w 2015  roku,  w  tym
budowę budynku sanitarno – szatniowego wraz z boiskiem B o nawierzchni ze sztucznej
trawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem, ławek rezerwowych, przenośnych trybun na 300
osób, panelowego ogrodzenia boiska oraz rozbiórkę istniejącego budynku toalet i  ściany
oporowej oraz uzyskano certyfikat Fifa Star 2. Wykonano ogrodzenie terenu, które będzie
chroniło obiekt przed dostępem obcych osób i zwiększy bezpieczeństwo w/w obiektu.

B.35.  Przebudowa,  remonty  dróg  na  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

W  2017  roku  planowane  jest  zakończenie  prac  związanych  z  przebudową  ulicy
Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 PP Odsieczy Lwowa. Budowa
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zakłada  wykonanie  kanalizacji  deszczowej,  nowej  nawierzchni  jezdni,  oświetlenia
i chodników, a także wybudowanie ścieżki rowerowej.

Od  2017  roku  realizowana  jest  rozbudowa  ulicy  Zielonej  w  zakresie  etapu  I.  Zgodnie
z dokumentacją  projektową  zrealizowana  zostanie  kanalizacja  deszczowa,  nowa
nawierzchnia jezdni, chodniki i oświetlenie uliczne. Ponadto zrealizowana zostanie budowa
rowu  odprowadzającego  rowy  opadowe  z  ulicy  Kolejowej  wraz  z  budową  zbiornika
retencyjnego  i  sięgacza  ulicy  Krakówka.  Następnie  rozpoczęte  zostaną  prace  związane
z budową  ulicy  Krakówka  związane  z  przebudową  nawierzchni  jezdni,  chodników
i oświetlenia. 

B.37.  Poprawa efektywności  energetycznej  budynków mieszkalnych położonych
na trzecim podobszarze rewitalizacji

W ramach przedsięwzięcia właściciele nieruchomości realizują projekty związane z poprawą
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz związane z ograniczeniem niskiej
emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. 

Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest w dużym stopniu od środków finansowych,
którymi dysponują właściciele nieruchomości.  Miasto  Płock prowadzi nabór deklaracji  od
osób, które zamierzają przystąpić do konkursu w ramach RPO WM 2014 – 2020 Działanie
4.3.  Redukcja  emisji  zanieczyszczeń  powietrza.  W  ramach  niniejszego  projektu  istniała
będzie  możliwość  pozyskania  dofinansowania  ze  środków  UE  na  wymianę  czynnika
grzewczego (na gaz, olej) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Miejski  Urząd  Pracy  w  Płocku  skierował  64  osoby
bezrobotne  z  obszaru  rewitalizacji  do  odbycia  stażu  w  ramach  Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w mieście Płocku (II)” jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku Miejski Urząd Pracy
wydatkował kwotę 19.632,68 zł w związku z wypłatą stypendium z tytułu odbywania stażu
33 osobom bezrobotnym. Osoby objęte  programem nabędą umiejętności  praktyczne  do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą. 

Przedstawione  powyżej  przedsięwzięcia  zaplanowane  w  ramach  Płockiego  Programu
Rewitalizacji  to  nie  wszystkie  przedsięwzięcia  rewitalizacyjne,  które  są  i  będą realizowane
w najbliższych latach. Biorąc pod uwagę strukturę własności należy stwierdzić, że realizowane
będą  także  inne  przedsięwzięcia  spójne  z  celami  Programu  Rewitalizacji  i  służące
kompleksowej  rewitalizacji  obszarów  znajdujących  się  w  kryzysie,  nie  ujęte  jednak
w Programie  Rewitalizacji.  W  szczególności  sytuacja  taka  dotyczyć  będzie  prywatnych
podmiotów, które  realizowały  będą działania  inwestycyjne na  wyznaczonych podobszarach
rewitalizacji z własnych środków. 
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Tabela 4: Liczba wydanych decyzji dotyczących nieruchomości położonych na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji  

Wyszczególnienie
Rok 
2016

I kwartał
2017 roku

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 43 7

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 11 3

Decyzje pozwolenia na budowę 110 20

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji, jak i realizowane poza nim
będą  się  wzajemnie  dopełniały.  Przyczyniać  się  będą  do  niwelowania  problemów
występujących  w  różnych  sferach.  Ich  realizacja  będzie  miała  szczególne  znaczenie  ze
względu na poprawę warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wzrost jego
konkurencyjności. 

Zakłada się, że nie wszystkie projekty będą realizowane w tym samym czasie. Niemniej
jednak  będzie  musiała  wystąpić  synchronizacja  efektów  ich  oddziaływania  na  sytuację
kryzysową występującą na podobszarze.  Projektom infrastrukturalnym towarzyszyć będą
projekty społeczne, gospodarcze, kulturalne, edukacyjne. W ich realizację włączone zostaną
organizacje  pozarządowe.  Co  roku  m.in.  Wydział  Edukacji  i  Kultury,  Wydział  Sportu,
Rekreacji i Turystyki, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarte konkursy ofert
na realizację zadań, które realizują cele Programu Rewitalizacji. 

Na  tempo  procesu  rewitalizacji  wielokrotnie  wpływ  mają  kwestie  finansowe.  Proces
rewitalizacji  prowadzony jest  na obszarach zagospodarowanych,  które  uległy degradacji.
Podjęcie  interwencji  na  tych  terenach  zwykle  wiąże  się  z  koniecznością  wydatkowania
większych  środków  finansowych  niż  w  przypadku  realizacji  inwestycji  na  terenach
niezurbanizowanych.  W  związku  z  powyższym  samorząd  gminny  jak  i  inne  podmioty
realizujące  przedsięwzięcia  rewitalizacyjne  podejmować  będą  działania  zmierzające  do
pozyskania  wsparcia  zewnętrznego.  W  perspektywie  finansowej  2014-2020  planuje  się
aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  a  także  z  krajowych  programów  operacyjnych  np.
Infrastruktura i Środowisko; Wiedza Edukacja Rozwój. 

Do tej pory odbyły się dwa nabory wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja miast
w ramach RPO WM 2014-2020. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków. W terminie od
dnia 29 maja 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku planowany jest nabór wniosków na
projekty  związane  z  odnową  tkanki  mieszkaniowej,  w  zakresie  części  wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego. 

Całość zebrał i opracował Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
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