
Realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji

Płock, sierpień 2018

materiał przygotowany na L Sesję Rady Miasta Płocka
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Płocki  Program Rewitalizacji  sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 9 października
2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 poz. 1023 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, który został podzielony na 4 podobszary:

1. Stare Miasto, Kolegialna;
2. Dobrzyńska, Skarpa;
3. Radziwie;
4. teren byłej Cukrowni Borowiczki.
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Do  każdego  z  tych  podobszarów  kierowane  są  działania,  które  stanowią  odpowiedź  na
zdiagnozowane  problemy  powodujące  ich  degradację  i  marginalizację.  Działania  te  ujęte
zostały w gminnym programie rewitalizacji i wypracowane w procesie partycypacji społecznej.
Zakładają  kompleksową  interwencję  prowadzoną  z wykorzystaniem  endogenicznych
uwarunkowań i lokalnych potencjałów, przy zaangażowaniu partnerów rewitalizacji. Wpisują się
w następujące kierunki działań:
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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.  Zgodnie  z  przyjętym  Programem
Rewitalizacji ich rzeczowa realizacja zakończy się w 2030 roku.

Tabela 1:   Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista A

Numer
przed-

się-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres realizacji
określony w

PPR

A.1. 

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

Obszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2017 – 2023

A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji 
Płocka

Obszar
rewitalizacji

Fundacja
„Fundusz

Grantowy dla
Płocka”

2017-2020

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny
Obszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock – MOPS

w Płocku
2016 – 2018

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

rewitalizacji

Centrum
Innowacji

Społeczeństwa
Informacyjnego

2017 – 2020

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

MZGM TBS Sp. z
o.o., MTBS Sp. z

o.o.
2016-2022

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

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016-2018

A.7. Galeria „TUMSKA”
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2017 – 2030

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

2018-2019 (I
etap)

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016-2030

A.10.
Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni 
Starego Rynku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji
ARS Sp. z o.o. 2017-2030

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

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016-2017

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Właściciele 
obiektów

położonych na

2017 - 2028

5



Numer
przed-

się-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres realizacji
określony w

PPR

pierwszym
podobszarze
rewitalizacji

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

Muzeum
Mazowieckie 

w Płocku
2017-2018

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Płocka Lokalna
Organizacja
Turystyczna

2017-2023

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia
2008 – 2023

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Wspólnota
Mieszkaniowa 
ul. Kolegialna 8

2017-2021

A.17.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac
Obrońców Warszawy

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Gmina - Miasto
Płock

2017-2018

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Właściciele
obiektów

zabytkowych
położonych na

pierwszym
podobszarze
rewitalizacji

2017-2020

A.20.

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2016 - 2018

A.21. Rewitalizacja społeczna mieszkańców Płocka
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock – MOPS w

Płocku
2019-2021

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2018

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Inwestycje
Miejskie 
Sp. z o.o.

2017 – 2019

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji
ARS Sp. z o.o. 2017-2020

A.25. REVITA
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Fundacja Revita
oraz 

ARS Sp. z o.o.
2021-2024

A.26.

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

Pierwszy, drugi,
trzeci podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

2017-2020

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

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

2019-2020

A.28. KOTŁOWNIA nowej energii Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

2021-2023
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Numer
przed-

się-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres realizacji
określony w

PPR

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar
Drugi podobszar

rewitalizacji
Gmina-Miasto

Płock
2009 - 2022

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

Drugi podobszar
rewitalizacji

MZGM TBS 
Sp. z o.o.

2017-2018

A.31.
Zagospodarowanie przestrzeni osiedla 
Dobrzyńska – park osiedlowy

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

2020

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu
Radziwie

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

2025

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

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2025

A.34. EkoTor: edukacja + integracja
Trzeci podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock, organizacja
pozarządowa wy-
łoniona w konkur-

sie

2026-2028

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

Czwarty
podobszar

rewitalizacji

Krajowa Spółka
Cukrowa S.A. 2017-2021

A.36. Słodka odNowa
Czwarty

podobszar
rewitalizacji

Krajowa Spółka
Cukrowa S.A. 2021-2024

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

Pierwszy, drugi,
trzeci podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2016-2018

Tabela 2: Zestawienie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista B

Numer
przed-

się-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa Obszar rewitalizacji
Gmina - Miasto

Płock, 
MUP w Płocku

B.2. Kompleksowe remonty budynków komunalnych
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina -Miasto
Płock

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

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

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

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

B.5. Budynek Kwiatka 55
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

B.6. Zespół budynków Kwiatka 9
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock,
POKIS
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Numer
przed-

się-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

B.8. Rewitalizacja z kulturą
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

POKIS

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Młodzieżowy Dom
Kultury w Płocku

B.10. 
Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w 
Płocku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Młodzieżowy Dom
Kultury w Płocku

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji
Fundacja Dar Serca

B.12. Klub Aktywnych Seniorów
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Fundacja Dar Serca

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Rzymskokatolicka
Parafia Katedralna

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, spółki

miejskie

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o.

B.17. Zagospodarowanie placu Narutowicza
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Gmina - Miasto
Płock

B.20. WISŁA w strofach i kolorach
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Książnica Płocka

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

podobszar
rewitalizacji

Książnica Płocka

B.22. Spotkania ze sztuką
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Płocka Galeria
Sztuki

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

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, Płocka
Galeria Sztuki

B.24. Tumska Dycha
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Miejski Uczniowski
Klub Sportowy

„Płock”, Gmina –
Miasto Płock

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

rewitalizacji

Oddział Żeglarsko-
Motorowodny PTTK

„Morka” Płock,
Gmina – Miasto
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Numer
przed-

się-
wzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Płock 

B.26. Płockie ścieżki biegowe
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock, Płockie
Towarzystwo

Krzewienia Kultury
Fizycznej w Płocku

B.27. Joga na molo
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Płocka Akademia
Jogi

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

Drugi podobszar
rewitalizacji Gmina-Miasto Płock

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

Drugi podobszar
rewitalizacji

właściciele
nieruchomości

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

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.31.
Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego 
podobszaru rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Gmina - Miasto
Płock

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

rewitalizacji
Gmina - Miasto

Płock

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

Trzeci poobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Trzeci poobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Trzeci poobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

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

Trzeci poobszar
rewitalizacji

właściciele
nieruchomości

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Obszar rewitalizacji MUP w Płocku

Zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji podmioty wskazane w Programie Rewitalizacji jako
realizujące przedsięwzięcie zobowiązane są do przekazywania komórce wdrażającej Program
Rewitalizacji  rocznych  kart  realizacji  przedsięwzięcia,  które  są  niezbędne  w procesie
monitorowania i oceny Programu. 

Do  Referatu  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  wpłynęły  karty  od  następujących  komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i podmiotów zewnętrznych: 

• 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 
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• Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
• Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Zygmunta 
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 8
• Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
• Fundacja A.DAR SERCA/Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Urszula”
• 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.
• Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
• Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
• Książnica Płocka
• Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. 

Zgodnie z przekazanymi informacjami w 2017 roku realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych
pochłonęła ponad 37 mln zł.  Najwięcej  środków wydatkowano z Budżetu Miasta  Płocka tj.
ponad 19 mln zł.

Tabela 3: Zestawienie wydatkowanych w 2017 roku środków finansowych na realizację
przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji

Wyszczególnienie źródeł finansowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Podstawowe
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Lista A

Pozostałe
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Lista B

Wartość
całkowita

Budżet Miasta Płocka 4 746 254 zł 14 478 204 zł 19 224 458 zł

Środki unijne 9 144 984 zł 1 004 329 zł 10 149 313 zł

Środki spółek gminnych 1 576 614 zł 553 256 zł 2 129 870 zł

Środki podmiotów prywatnych 
(przedsiębiorcy, osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe)

687 915 zł 296 139 zł 984 054 zł

Inne zewnętrzne środki finansowe (FIO, 
dotacje ministerialne, BGK)

0 zł 1 056 146 zł 1 056 146 zł

Środki innych jednostek publicznych 
(jednostki budżetowe, instytucje kultury)

4 863 zł 313 zł 5 176 zł

Środki kościołów i innych podmiotów 
kościelnych

3 728 590 zł 100 000 zł 3 828 590 zł

Środki organizacji pozarządowych 54 289 zł 0 zł 54 289 zł

SUMA 19 943 509 zł 17 488 387 zł 37 431 896 zł
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Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2017  roku  w  całości  lub  częściowo  zrealizowano
22 przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji, a 17 kolejnych było w trakcie realizacji.

Tabela 4: Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji 
na dzień 31.12.2017 r.

Stan realizacji
przedsięwzięć

Podstawowe
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Lista A

Pozostałe
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Lista B

SUMA

liczba liczba liczba Udział %

Zrealizowane 0 3 3 4%

Częściowo zrealizowane 6 13 19 25%

W trakcie realizacji 12 5 17 23%

Na etapie przygotowawczym 10 9 19 25%

Pozostałe 9 8 17 23%
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Zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji ocena efektów prowadzonego procesu rewitalizacji
odbywa  się  za  pomocą  przyjętych  wskaźników.  Poniżej  przedstawiono  tabele  zawierające
informacje o osiągniętych wskaźnikach, które obrazują zrealizowane w całości lub częściowo
przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz stopień osiągnięcia przyjętych w Programie Rewitalizacji
celów szczegółowych.

Tabela 5:   Zbiorcze zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji przedsięwzięć ujętych
w     Programie Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2017 r. 

Nazwa wskaźnika Jed. Suma

Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów komunikacyjnych m 3 235

Liczba miejsc parkingowych szt 28

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną szt 1

Liczba obiektów infrastruktury komunikacyjnej szt 1

Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem szt 1

Liczba osób objętych wsparciem osoby 27 649

Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem szt 343

Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem osoby 14

Liczba wybudowanych budynków, obiektów szt 2

Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie 
bezpieczeństwa

szt 4

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów szt 2

Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych szt 8

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów szt 19

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć szt 23

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni m2 16 898

 

Tabela 6: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych Programu
Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2017 r.   – pierwszy podobszar rewitalizacji

(osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Cel Nazwa wskaźnika
Planowana

wartość
docelowa

Wartość
za rok 2017

Udział %

C.1.1. Poprawa 
stanu technicz-
nego zabudowy,
standardu prze-
strzeni oraz ja-
kości środowi-
ska

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów 166 szt 15 szt 9,04

Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem 
(wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.2.)

37 osób 9 osób 24,32

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej 
przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz 
C.1.3.)

95.150 m2 996 m2 1,05

Liczba wybudowanych budynków, obiektów 6 szt 0 szt 0

Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów 
komunikacyjnych

9.050 m 1.567 m 17,31

Liczba miejsc parkingowych 107 szt 6 szt 5,61

Liczba obiektów infrastruktury komunikacyjnej 2 szt 0 szt 0
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Cel Nazwa wskaźnika
Planowana

wartość
docelowa

Wartość
za rok 2017

Udział %

Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury 
służącej poprawie bezpieczeństwa

10 szt 2 szt 20,00

C.1.2. Ochrona 
obiektów o war-
tości architekto-
nicznej i zna-
czeniu histo-
rycznym

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów zabyt-
kowych

22 szt 8 szt 36,36

Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem 
(wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.2.)

37 osób 9 osób 24,32

C.1.3. Tworze-
nie warunków 
dla aktywizacji i
integracji 
mieszkańców 
oraz rozwoju 
przedsiębior-
czości

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność spo-
łeczną, kulturalną, edukacyjną

6 szt 0 szt 0

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej 
przestrzeni  (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz 
C.1.3.)

95.150 m2 996 m2 1,05

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospo-
darczą

16 szt 0 szt 0

Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem 56 szt 1 szt 1,79

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 430 szt 23 szt 5,35

Liczba osób objętych wsparciem 158.400 osób 26.849 osób 16,95

Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem 2.700 szt 250 szt 9,26

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach ini-
cjatywy lokalnej

15 szt 0 szt 0

Tabela 7: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych Programu
Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2017 r.   –   drugi podobszar rewitalizacji

(osiedla Miodowa, Skarpa)

Cel Nazwa wskaźnika
Planowana

wartość
docelowa

Wartość
za rok 2017 Udział %

C.2.1. Poprawa 
stanu technicz-
nego zabudowy,
przestrzeni oraz
jakości środo-
wiska

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budyn-
ków, obiektów  (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. 
oraz C.2.2.) 

20 szt 2 szt 10,00

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej 
przestrzeni  (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz 
C.2.2.)

40.520 m2 2.642 m2 6,52

Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów 
komunikacyjnych

5.000 m 1.111 m 22,22

C.2.2. Tworze-
nie warunków 
dla aktywizacji i
integracji 
mieszkańców 
oraz rozwoju 
przedsiębior-
czości

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budyn-
ków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz
C.2.2.)

20 szt 0 szt 0

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność spo-
łeczną, kulturalną, edukacyjną

1 szt 0 szt 0

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej 
przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz 
C.2.2.)

40.520 m2 0 szt 0

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospo-
darczą

20 szt 0 szt 0

C.2.3. Aktywi-
zacja i integra-
cja osób z grup 
biernych i 

Liczba osób objętych wsparciem 1.620 osób 500 osób 30,86

Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem 7 szt 0 szt 0

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 44 szt 0 szt 0
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Cel Nazwa wskaźnika
Planowana

wartość
docelowa

Wartość
za rok 2017

Udział %

zmarginalizo-
wanych

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach ini-
cjatywy lokalnej

10 szt 0 szt 0

Tabela 8: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych Programu
Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2017 r.   –   trzeci podobszar rewitalizacji

(osiedle Radziwie)

Cel Nazwa wskaźnika
Planowana

wartość
docelowa

Wartość
za rok 2017 Udział %

C.3.1. Poprawa 
jakości środo-
wiska oraz do-
stępności ko-
munikacyjnej

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów 
(wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.2.)

14 szt 4 szt 28,57

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć (wskaźnik 
wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)

46 szt 0 szt 0

Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów 
komunikacyjnych

6.320 m 557 m 8,81

C.3.2. Tworze-
nie warunków 
do rozwoju spo-
łecznego miesz-
kańców podob-
szaru

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność spo-
łeczną, kulturalną, edukacyjną

1 szt 1 szt 100,00

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej 
przestrzeni

29.950 m2 13.260 m2 44,27

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budyn-
ków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz
C.3.2.)

14 szt 4 szt 28,57

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów zabyt-
kowych

1 szt 0 szt 0

C.3.3. Tworze-
nie warunków 
do reintegracji 
społecznej i za-
wodowej

Liczba osób objętych wsparciem 1.150 osób 300 osób 26,09

Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem 7 szt 0 szt 0

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć (wskaźnik 
wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)

46 szt 0 szt 0

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach ini-
cjatywy lokalnej

10 szt 0 szt 0

Tabela 9: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych Programu
Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2017 r.   –   czwarty podobszar rewitalizacji 

(teren byłej Cukrowni Borowiczki)

Cel Nazwa wskaźnika
Planowana

wartość
docelowa

Wartość
za rok 2017

Udział %

C.4.1.Przywrócenie 
użyteczności spo-
łeczno-gospodarczej 
podobszaru

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów 5 szt 0 szt 0

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowa-
nej przestrzeni

31.067 m2 0 m2 0

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność 
gospodarczą

5 szt 0 szt 0

Liczba podmiotów gospodarczych objętych 
wsparciem

20 szt 0 szt 0
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Cel Nazwa wskaźnika
Planowana

wartość
docelowa

Wartość
za rok 2017

Udział %

C.4.2. Aktywizacja i 
integracja osób z 
grup biernych i zmar-
ginalizowanych

Liczba osób objętych wsparciem 2.400 osób 0 osób 0

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 40 szt 0 szt 0

Rewitalizacja jest prowadzona na tych obszarach miasta, które pozostają w kryzysie, co wyraża
się  m.in.  "gorszym"  poziomem  wartości  wskaźników  obrazujących  występujące  zjawiska
kryzysowe w stosunku do średniej wartości obliczonej dla miasta. Biorąc powyższe pod uwagę,
w ramach prowadzonego monitoringu Programu Rewitalizacji, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji
Miasta pozyskuje dane statystyczne, na podstawie których obliczane są wartości wskaźników
obrazujących występowanie zjawisk kryzysowych. 

Poniżej  przedstawiono  tabele  zawierające  wartości  wskaźników  za  rok  2017.  Zgodnie
z zapisami  Programu  Rewitalizacji,  jako  rok  bazowy  przyjęto  rok  2013.  Powyższe  wynika
z faktu,  że  w oparciu  o  dane  z  tego  roku dokonana została  w Płocku delimitacja  obszaru
zdegradowanego. W przypadku zamieszkałych podobszarów rewitalizacji punktem odniesienia
każdorazowo  jest  wartość  wskaźnika  obliczona  dla  podobszaru  w  porównaniu  ze  średnią
obliczoną dla miasta w analogicznym okresie czasu.

Tabela 10: Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe - pierwszy
podobszar rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Wskaźnik Źródło danych

Wartość bazowa
(rok 2013)

Rok 2017 Planowana
wartość

docelowaPOR
Miasto
Płock

POR
Miasto
Płock

Liczba osób w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyj-
nym i poprodukcyjnym) przy-
padająca na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym

Urząd Miasta Płoc-
ka - Wydział Ewi-
dencji i Spraw 
Obywatelskich

50,96 58,40 64,26 67,82

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba osób korzystających z 
zasiłków pomocy społecznej 
na 1000 ludności

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej w Płocku, Miej-
ski Zeszyt Staty-
styczny - Urząd 
Miasta Płocka

101,87 47,01 83,36 37,78

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Udział bezrobotnych wśród 
osób w wieku produkcyjnym 
(w %)

Miejski Urząd Pra-
cy w Płocku, Miej-
ski Zeszyt Staty-
styczny - Urząd 
Miasta Płocka

15,36 10,75 8,11 6,26

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba przestępstw (przeciwko
życiu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludności

Komenda Miejska 
Policji w Płocku, 
Miejski Zeszyt Sta-
tystyczny - Urząd 
Miasta Płocka

23,87 10,40 9,17 4,89

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba organizacji społecznych
(fundacje, stowarzyszenia) na
1000 ludności

Urząd Statystycz-
ny w Warszawie - 
Oddział w Płocku, 
Miejski Zeszyt Sta-
tystyczny - Urząd 
Miasta Płocka

9,63 3,18 11,49 3,97

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Wskaźnik poziomu uczestnic-
twa w życiu publicznym - fre-
kwencja w wyborach (w %)

Państwowa Komi-
sja Wyborcza

42,05 45,92 51,59 57,80

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta
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Wskaźnik Źródło danych

Wartość bazowa
(rok 2013)

Rok 2017 Planowana
wartość

docelowaPOR Miasto
Płock

POR Miasto
Płock

Liczba zarejestrowanych pod-
miotów gospodarki narodowej
na 100 mieszkańców

Urząd Statystycz-
ny w Warszawie - 
Oddział w Płocku, 
Miejski Zeszyt Sta-
tystyczny - Urząd 
Miasta Płocka

20,08 10,21 21,23 10,31

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba budynków wyłączonych
z użytkowania do ogólnej licz-
by budynków (w %)

Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Bu-
dowlanego, Wy-
dział Geodezji 
Urząd Miasta Płoc-
ka

1,85 0,18 1,42 0,14

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba mieszkańców w sto-
sunku do liczby mieszkańców 
roku poprzedniego (w %)

Miejski Zeszyt Sta-
tystyczny - Urząd 
Miasta Płocka

97,53 99,34 98,90 99,58

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Tabela 11: Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – drugi
podobszar rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa)

Wskaźnik Źródło danych

Wartość bazowa
(rok 2013)

Rok 2017 Planowana
wartość

docelowaDOR
Miasto
Płock

DOR
Miasto
Płock

Liczba osób w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyj-
nym i poprodukcyjnym) przy-
padająca na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym

Urząd Miasta Płocka 
- Wydział Ewidencji i 
Spraw Obywatelskich

61,23 58,40 65,78 67,82

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba osób korzystających z 
zasiłków pomocy społecznej 
na 1000 ludności

Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w 
Płocku, Miejski Ze-
szyt Statystyczny - 
Urząd Miasta Płocka

71,59 47,01 59,18 37,78

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Udział bezrobotnych wśród 
osób w wieku produkcyjnym 
(w %)

Miejski Urząd Pracy 
w Płocku, Miejski Ze-
szyt Statystyczny - 
Urząd Miasta Płocka

14,48 10,75 8,75 6,26

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba przestępstw (przeciw-
ko życiu i zdrowiu oraz prze-
ciwko mieniu) na 1000 lud-
ności

Komenda Miejska Po-
licji w Płocku, Miejski
Zeszyt Statystyczny 
- Urząd Miasta Płoc-
ka

7,19 10,40 4,14 4,89

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba organizacji społecz-
nych (fundacje, stowarzysze-
nia) na 1000 ludności

Urząd Statystyczny w
Warszawie - Oddział 
w Płocku, Miejski Ze-
szyt Statystyczny - 
Urząd Miasta Płocka

1,73 3,18 1,74 3,97

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Wskaźnik poziomu uczestnic-
twa w życiu publicznym - fre-
kwencja w wyborach (w %)

Państwowa Komisja 
Wyborcza

40,58 45,92 50,21 57,80

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba zarejestrowanych pod-
miotów gospodarki narodo-
wej na 100 mieszkańców

Urząd Statystyczny w
Warszawie - Oddział 
w Płocku, Miejski Ze-
szyt Statystyczny - 
Urząd Miasta Płocka

5,94 10,21 5,25 10,31

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta
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Wskaźnik Źródło danych

Wartość bazowa
(rok 2013)

Rok 2017 Planowana
wartość

docelowaDOR Miasto
Płock

DOR Miasto
Płock

Liczba budynków wyłączo-
nych z użytkowania do ogól-
nej liczby budynków (w %)

Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budow-
lanego, Wydział Geo-
dezji Urząd Miasta 
Płocka

0 0,18 0,06 0,14

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba mieszkańców w sto-
sunku do liczby mieszkańców
roku poprzedniego (w %)

Miejski Zeszyt Staty-
styczny - Urząd Mia-
sta Płocka

99,12 99,34 98,95 99,58

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Tabela 12:   Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – trzeci
podobszar rewitalizacji (osiedle Radziwie)

Wskaźnik Źródło danych

Wartość bazowa
(rok 2013)

Rok 2017 Planowana
wartość

docelowaTOR Miasto Płock TOR Miasto
Płock

Liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym 
(przedprodukcyjnym i 
poprodukcyjnym) przy-
padająca na 100 osób 
w wieku produkcyjnym

Urząd Miasta Płocka 
- Wydział Ewidencji i
Spraw Obywatel-
skich

62,72 58,40 59,56 67,82

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba osób korzystają-
cych z zasiłków pomo-
cy społecznej na 1000 
ludności

Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w 
Płocku, Miejski Ze-
szyt Statystyczny - 
Urząd Miasta Płocka

50,88 47,01 60,34 37,78

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Udział bezrobotnych 
wśród osób w wieku 
produkcyjnym (w %)

Miejski Urząd Pracy 
w Płocku, Miejski 
Zeszyt Statystyczny 
- Urząd Miasta Płoc-
ka

13,47 10,75 7,97 6,26

Niższa lub
równa lub
równa niż
średnia dla

miasta
Liczba przestępstw 
(przeciwko życiu i 
zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 lud-
ności

Komenda Miejska 
Policji w Płocku, 
Miejski Zeszyt Staty-
styczny - Urząd Mia-
sta Płocka

8,44 10,40 3,37 4,89

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba organizacji spo-
łecznych (fundacje, 
stowarzyszenia) na 
1000 ludności

Urząd Statystyczny 
w Warszawie - Od-
dział w Płocku, Miej-
ski Zeszyt Staty-
styczny - Urząd Mia-
sta Płocka

2,37 3,18 3,09 3,97

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Wskaźnik poziomu 
uczestnictwa w życiu 
publicznym - frekwen-
cja w wyborach (w %)

Państwowa Komisja 
Wyborcza

49,89 45,92 56,61 57,80

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba zarejestrowa-
nych podmiotów go-
spodarki narodowej na 
100 mieszkańców

Urząd Statystyczny 
w Warszawie - Od-
dział w Płocku, Miej-
ski Zeszyt Staty-
styczny - Urząd Mia-
sta Płocka

9,12 10,21 9,01 10,31

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Liczba budynków wyłą-
czonych z użytkowania
do ogólnej liczby bu-
dynków (w %)

Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budow-
lanego, Wydział 
Geodezji Urząd Mia-
sta Płocka

0 0,18 0 0,14

Niższa lub
równa niż
średnia dla

miasta
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Wskaźnik Źródło danych

Wartość bazowa
(rok 2013)

Rok 2017 Planowana
wartość

docelowaTOR Miasto Płock TOR Miasto
Płock

Liczba mieszkańców w 
stosunku do liczby 
mieszkańców roku po-
przedniego (w %)

Miejski Zeszyt Staty-
styczny - Urząd Mia-
sta Płocka

100,34 99,34 99,30 99,58

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Tabela 13:   Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – czwarty podobszar
rewitalizacji (teren byłej cukrowni Borowiczki)

Wskaźnik Źródło danych
Wartość bazowa

(rok 2013)
Rok 2017

Planowana wartość
docelowa

(rok 2030)

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej

Urząd Statystyczny w 
Warszawie - Oddział w 
Płocku

0 0 Wzrost o 20
podmiotów

Intensywność zabudowy 
– całkowita powierzchnia
zabudowy w stosunku do
całkowitej powierzchni 
terenu (w %)

Wydział Geodezji Urząd 
Miasta Płocka

5,56 5,56 Wzrost o 10 %

Poniżej  przedstawiono  informacje  na  temat  działań  podjętych  przez  poszczególnych
realizatorów  w  celu  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w gminnym  programie  rewitalizacji.
Informacje te zawierają dane z rocznych kart sporządzonych przez realizatorów (według stanu
na koniec 2017 roku), które zostały zaktualizowane w zakresie rzeczowym na dzień 30 czerwca
2018 roku.

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,

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. 
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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 zorganizowała 10 potańcówek na placu Stary Rynek. 

W 2018 roku, po raz drugi ogłoszony został otwarty konkurs ofert3 na realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Przyznane zostały 3 dotacje4 na łączną kwotę 70.000 zł. 

Tabela 14: Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku organizacjom pozarządowym 
na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nazwa 
przedsięwzięcia

Kwota
udzielonej

dotacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
Opis przedsięwzięcia

„Lato z teatrem dla 
dzieci i młodzieży. 
Kulturynek”

16.500 zł Fundacja REVITA W  ramach  przedsięwzięcia  zaplanowano  organizację
spektakli  teatralnych  połączonych  z  warsztatami  dla
dzieci  i  młodzieży.  Spektakle  odbywają  się  na  placu
Stary Rynek w wakacyjne poniedziałki.  Udział  w tych
spektaklach  umożliwia  skorzystanie  przez  osoby
zagrożone  wykluczeniem  społecznym  z  bezpłatnej
oferty kulturalnej.  Pozytywnie wpływa na wychowanie
dzieci  i  młodzieży.  Stanowi  ciekawą  formą  spędzenia
czasu wolnego.

„Na Starówce 
Potańcówka 2018”

22.000 zł Fundacja REVITA W  ramach  przedsięwzięcia  w  wakacyjne  piątki
organizowane są wzorem lat ubiegłych potańcówki  na
placu  Stary  Rynek.  Wybrane  do  dofinansowania
przedsięwzięcie motywuje wszystkie grupy pokoleniowe
do  aktywnego  spędzenia  wieczorów  na  Płockiej
Starówce, poznawania nowych ludzi i spotykania się w
gronie znajomych na świeżym powietrzu.

„Stacja RodziNovo” 31.500 zł STOWARZYSZENIE
CZŁOWIEK KULTURA

W ramach przedsięwzięcia w każdy weekend kwietnia,
maja  i  pierwszy  weekend  czerwca  zorganizowane
zostały  darmowe spotkania  familijne  składające  się  z
projekcji filmów, spektakli teatralnych, warsztatów, gier
i zabaw. Projekt kład nacisk na integrację społeczności
lokalnej  oraz  całych  rodzin.  Wspólna  zabawa  i
rywalizacja  stanowiła  alternatywę  dla  dzieci
spędzających czas na ulicach. 

W dniu 29 maja 2018 roku po raz pierwszy w Płocku zorganizowane zostały miejskie obchody
Dnia Sąsiada.  Celem organizowanego wydarzenia  była  integracja  mieszkańców i budowanie
życzliwych relacji sąsiedzkich. Na sąsiadów, tych bliższych i dalszych, na ulicy Tumskiej czekały
trzy strefy: dziecięca, biesiadna i rozrywkowa. W strefie dziecięcej dla najmłodszych sąsiadów
przygotowano m.in. warsztaty plastyczne, pokaz dużych baniek mydlanych, zawody sportowe,
pokaz  boksu  tajskiego.  Strefa  biesiadna  obfitowała  smacznymi  daniami  oraz  wspólnym
śpiewem przy muzyce na żywo. W strefie rozrywkowej ze sceny uczestnicy Dnia Sąsiada mogli
podziwiać występy przedszkolaków, zespołu Masovia i chóru Vox Singers, doszlifowywać swoje
umiejętności  taneczne oraz przenieść się w świat  iluzji.  Atrakcji  nie zabrakło  również poza

2 Zarządzenie Nr 3185/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku.
3 Zarządzenie Nr 3907/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku.
4 Zarządzenie Nr 4028/2018 Prezydenta Miasta Płocka  dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku. 
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sceną,  gdzie  odbywał  się  kurs  pierwszej  pomocy  a  Rady  Mieszkańców  Osiedli  kusiły
smakołykami.  

Zaplanowane na ten dzień atrakcje w zamyśle miały zaktywizować mieszkańców Specjalnej
Strefy  Rewitalizacji  do  uczestniczenia  w  życiu  publicznym,  społecznym  i  gospodarczym.
Zorganizowany Dzień Sąsiada przyczynił się do budowania pozytywnego wizerunku Specjalnej
Strefy  Rewitalizacji  jako  miejsca  przyjaznego  do  mieszkania  i  prowadzenia  działalności
gospodarczej.

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  Płocka.  Projekt  jest
realizowany m.in. na trzecim podobszarze rewitalizacji – Radziwie (ul. Popłacińska). 

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku zatrudniono 3 streetworkerów – pedagogów
ulicy,  którzy  prowadzą   streetworking  na  trzech  obszarach/podwórkach:  osiedle  Żyzna  –
ul. Boryszewska, Radziwie – ul. Popłacińska i  tzw. Cholerka – ul. Bukowa i ul. Słoneczna dla 24
dzieci podzielonych na 3 grupy. Streetworkerzy organizują czas wolny swoim podopiecznym –
prowadzą zajęcia sportowe, rekreacyjne, muzyczne, plastyczne, uspołeczniające oraz rozwijają
zainteresowania  i  zdolności  dzieci.  Zajęcia  odbywają  się  w plenerze,  na  podwórkach
zamieszkałych przez dzieci i ich rodziny, a także organizowane są wyjścia do kin, parków, na
basen  itp.  Zajęcia  prowadzone  były  i  są  przeważnie  popołudniami,  bądź  w  weekendy.
Podopieczni i ich pedagodzy zrealizowali w 2017 roku również 3 projekty dziecięce: 

• dwudniowy wyjazd do Cierszewa (dzieci zorganizowały sobie transport, nocleg, atrakcje,
wyżywienie); 

• samodzielne budowanie karmnika dla ptaków, do którego systematycznie wkładany był
pokarm w okresie jesienno-zimowym; 

• wykonanie  dekoracji  świątecznych  na  choinkę,  którą  dzieci  zakupiły  i  umieściły  na
podwórku. 

W 2018 roku Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w partnerstwie z Gminą – Miasto Płock
reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  rozpoczęła realizację projektu pn.
„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”, który uzyskał
dofinansowanie w kwocie 988.403,20 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  w  ramach  RPO  WM  2014-2020  Działanie  9.2  Usługi
społeczne  i  usługi  opieki  zdrowotnej  Poddziałanie  9.2.1  Zwiększenie  dostępności  usług
społecznych. 

W  ramach  projektu  stworzona  została  placówka  wsparcia  dziennego  dla  najmłodszych
prowadzona w formie pedagogiki podwórkowej. Do dnia 30 czerwca 2018 roku zrealizowano
następujące działania:

• zatrudniono dwóch wychowawców,
• zrekrutowano do świetlicy 18 dzieci z pierwszego i drugiego podobszaru rewitalizacji,
• zrealizowano 640 godzin zajęć.
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A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w dniu 1 czerwca 2016 roku a zakończyła 31 maja
2018 roku. W ramach realizacji przedsięwzięcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
objął wsparciem 235 osób (25 rodzin).  

W  ramach  przedsięwzięcia  utworzone  zostało  Centrum  Wsparcia  Rodzin,  w  którym
zorganizowano  m.in.  terapię  rodzinną;  terapię  dla  małżonków  i  par  „Ocalić  rodzinę  przed
rozpadem”; terapię logopedyczną dla dzieci oraz terapię metodą Tomatisa; warsztaty „Rodzic
wie”,  warsztaty  fotograficzne  „Rodzina  w  obiektywie”,  warsztaty  „Jak  planować  budżet
domowy”, „Wiem co jem” czyli jak gotować smacznie i niedrogo oraz „Akademię Rodziców”.
W Centrum  zorganizowane  zostały  także  dyżury  wykwalifikowanych  specjalistów  tj.  radca
prawny, coach, psycholog i pedagog, z których usług mogli korzystać uczestnicy projektu. 

Rodziny  uczestniczące w projekcie  korzystały  ze  wsparcia  wolontariuszy,  którzy  sprawowali
opiekę nad dziećmi podczas zajęć i spotkań organizowanych w ramach projektu oraz pomagali
dzieciom przy odrabianiu lekcji.  Dla dzieci  zorganizowano także zajęcia z piłki  nożnej,  piłki
ręcznej, sztuki walki, tańca nowoczesnego oraz zajęcia artystyczno-plastyczne.  Każda rodzina
otrzymała bilety do teatru, vouchery do kina i karnety na basen. Dla zainteresowanych rodzin
zorganizowano edukacyjno-integracyjne warsztaty wyjazdowe pt. „My-Rodzina” oraz warsztaty
poszukiwania pracy pt. „Kierunek Praca”.  

W  ramach  aktywizacji  zawodowej  partner  projektu  –  Zakład  Doskonalenia  Zawodowego
w Płocku zorganizował dla uczestników szkolenia zawodowe: Zakładanie i pielęgnacja terenów
zielonych, Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Fakturzysta – sprzedawca -
magazynier,  Monter  urządzeń  energii  odnawialnej,  Technolog  robót  wykończeniowych
w budownictwie, Kosmetyczka, Prawo jazdy kat. B, C. 

Zrealizowane  działania  w  ramach  projektu  przyczyniły  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  Gmina 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  16  stycznia  2018  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.
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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  wyłoniono  nowego  wykonawcę,  z  którym  w  dniu
28 października  2017  roku  zawarta  została  umowa  na  dokończenie  przebudowy  budynku
w zakresie frontu i oficyny prawej. W chwili obecnej trwają roboty budowlane. 

W  ramach  przedsięwzięcia  zaplanowano  również  odbudowę  rozebranej  oficyny  lewej  oraz
budowę nowego budynku mieszkalno-usługowego przylegającego do ul. Kaczmarskiego wraz
z zagospodarowaniem  terenu.  Trwa  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
budowy w/w budynków.

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);
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• 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 2017 roku spółka MTBS podjęła następujące działania:
1) Wykonano koncepcję dla  inwestycji  pn.:  rozbudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji

dachu istniejącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 40;
rozbudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 42 lub budowa budynku mieszkalnego przy ul.
Sienkiewicza  42;  budowa  budynku  mieszkalno-usługowego  wielorodzinnego  przy  ul.
Kaczmarskiego wraz z infrastrukturą.

2) Wykonano koncepcję dla inwestycji pn: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(frontowego) przy ul. Sienkiewicza 44; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(oficyna)  przy  ul.  Sienkiewicza  44;  budowa budynku mieszkalnego,  wielorodzinnego
(frontowego) przy ul. Sienkiewicza 46; budowa budynku mieszalnego, wielorodzinnego
(oficyna) przy ul. Sienkiewicza 46/48; zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku
mieszkalnego,  wielorodzinnego  (frontowego)  przy  ul.  Sienkiewicza  48;  nadbudowa
istniejącego  budynku  mieszkalnego,  wielorodzinnego  (oficyna)  i  zmiana  konstrukcji
dachu  przy  ul.  Sienkiewicza  48;  budowa  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego
(oficyna) przy ul. Sienkiewicza 48.

3) Wykwaterowano dotychczasowych najemców i zabezpieczono pustostany.

W dniu 11 lipca 2018 roku spółka MTBS podpisała umowę z wykonawcą na remont kamienicy
przy ul. Sienkiewicza 40 oraz budowę nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 42. Łącznie w w/w
kamienicach będzie 15 mieszkań (obecnie jest 13) o powierzchni użytkowej od 34 do 48 m2.
Na  realizację  niniejszego  zamierzenia  spółka  MTBS  pozyskała  dofinansowanie  z  Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 2 mln zł. 
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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. 

W  dniu  15  lutego  2018  roku  uzyskano  pozwolenie  na  budowę  parkingu  samochodowego
z niezbędną  infrastrukturą  techniczną.  Wykonano  wycinkę  drzew  i  rozbiórkę  istniejącej
zabudowy. 

W  ramach  przedsięwzięcia  wybudowany  zostanie  parking  samochodowy  z  niezbędną
infrastrukturą  techniczną – siecią  kanalizacji  deszczowej  oraz  oświetleniem terenu.  Parking
zaprojektowany  został,  jako  dwa  niezależnie  działające  parkingi  z  odrębnymi  wjazdami
i wyjazdami.  Parking  A  posiadać  będzie  53  miejsca  parkingowe  (w tym  4  dla
niepełnosprawnych). Parking B posiadać będzie 42 miejsca parkingowe (w tym 2 dla  osób
niepełnosprawnych).  Łączna  powierzchnia  terenu  objęta  projektem  to  4.034,76  m2.
Powierzchnia parkingu zostanie wykonana z ażurowej kostki granitowej. Cały obszar będzie
oświetlony,  wyposażony  w  ławki,  zieleń  oraz  niewielki  pasaż.  Powstaną  tu  też  tablice
informacyjne, które będą przypominać o historii tego miejsca. 

A.7. Galeria „TUMSKA”

W 2017 roku na ulicy Tumskiej zorganizowane zostały eventy zachęcające mieszkańców do
wybrania się do centrum:

1) „Dzień Kobiet na Tumskiej” – kobietom spotkanym na ulicy Tumskiej w dniu 8 marca
2017 roku wręczano kwiaty i czytano wiersze, szacowana liczba uczestników ok. 400
osób;
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2) „Staromiejska Gra Miejska” – w dniu 26 sierpnia 2017 roku zorganizowano grę będącą
mieszkanką  gier  fabularnych  i  harcerskich  podchodów.  Działa  się  w  czasie
rzeczywistym, planszą była nieustannie zmieniająca się przestrzeń miasta, a pionkami
gracze, których zadaniem było wypełnić powierzoną im misję. Zabawa opierała się na
scenariuszu związanym fabułą z prawdziwą historią Płocka, jego zabytkami, postaciami
historycznymi, charakterystycznymi punktami na mapie naszego miasta. Zachęcała do
wejścia w relację z mieszkańcami lub lokalnymi przedsiębiorcami. Liczba uczestników –
50 osób;

3) „Tumska, Starówka, płocka Majówka” - majowe wydarzenie, które rozpoczęło się na
ulicy Tumskiej, a zakończyło wielką biesiadą na Starym Rynku. Przez kilka godzin na
każdym  odcinku  Tumskiej  ustawione  były  różne  „stacje”  z  atrakcjami  dla  dzieci:
animacje,  malowanie  twarzy,  zabawy,  znane  i  lubiane  postacie  z  bajek,  konkursy
z nagrodami, występy artystyczne. Od ulicy Królewieckiej do Starego Rynku przeszła
parada  w  towarzystwie  orkiestry  dętej.  Na  Starym Rynku  odbyła  się  biesiada  przy
muzyce na żywo. Szacowana liczba uczestników – 600 osób;

4) „Inwazja  Food  Trucków  na  Tumskiej”  -  szybkie,  niestandardowe,  pyszne  dania
wydawane były z przerobionych na mini kuchnię aut, które ustawione zostały na ulicy
Tumskiej. Szacowana liczba uczestników – 600 osób;

5) „Prezenty  na  Tumskiej”  -  na  każdym odcinku Tumskiej  przygotowane zostały  liczne
atrakcje i animacje dla dużych, jak i małych uczestników: konkursy z nagrodami, foto
strefa,  malowanie  buziek,  występy  muzyczne  i  artystyczne  oraz  gorąca  herbata
z goździkami. Szacowana liczba uczestników – 300 osób. Do wydarzenia dołączyło się
kilkudziesięciu przedsiębiorców ze Starego Miasta, którzy w tym dniu wydłużyli swoje
godziny pracy, a także oferowali liczne rabaty i promocje.

W 2017 roku powstała strona internetowa www.tumskanova.pl.  Na stronie tej dostępne są
wizytówki  podmiotów,  które  zawierają:  opis  punktu,  dane  teleadresowe  oraz  zdjęcia.
W zakładce  „Kalendarz”  aktualizowane są  wydarzenia,  a  w zakładce  "Promocje"  informacje
o promocjach. Bieżące informacje na temat starówki przekazywane są także za pośrednictwem
strony na Facebook-u „Starówka Płock”.

Od 2 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku trwała akcja promocyjna „Staromiejska
Loteria Paragonowa”. Był to program lojalnościowy, którego celem było przyciągnięcie większej
liczby mieszkańców do punktów zlokalizowanych w centrum. Do akcji przyłączyło się łącznie 35
punktów,  najbardziej  znane  to  m.in.  Nove  Kino  Przedwiośnie,  Zioła  Zakonu  Bonifratów
i Księgarnia Diecezjalna, Cukiernia Lekkie Ciacho, sklep PSS Zgoda przy ul. Tumskiej i wiele
innych. Zakupy powyżej 20 zł upoważniały klienta do wypełnienia kuponu, który brał udział
w losowaniu  atrakcyjnych  nagród  (m.in.:  weekendy  w  SPA,  roczny  karnet  do  kina,  tablet
Samsung,  rower  miejski,  karnety  na  lodowisko,  sesja  zdjęciowa  w  Foto  Kras  oraz  Foto
Maślankowscy,  vouchery  na  kolacje  w  Hotelu  Herman  i  restauracji  Antrykot,  vouchery  do
księgarnio-kawiarni Czerwony Atrament, karnety na obiekty sportowe MOSiR, karnety Płockiej
Orkiestry  Symfonicznej,  karnety  na  seanse  Kina  Przedwiośnie,  voucher  na  zakup zegarka,
vouchery do Tkalni Zagadek, dron, voucher na zakup biżuterii, voucher na zakupy w Flying
Tiger  Copenhagen).  Wszystkie  karnety  i  vouchery  były  do  wykorzystania  w punktach
zlokalizowanych  na  Starym Mieście,  dzięki  czemu zwycięzcy  ponownie  wracali  w ten  rejon
miasta. Ostatecznie w całej loterii zebrano ponad 3000 kuponów. W ciągu 5 miesięcy trwania
Loterii  zorganizowano  5  losowań  nagród  i  43  osoby  zostały  nagrodzone.  Łączna  wartość
rozdanych nagród wyniosła 21 400 zł. 
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A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek

W dniu  28  sierpnia  2017  roku  zawarto  umowę  na  opracowanie  kompletnej  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku dla zadania inwestycyjnego pn.:
”Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”. Prace projektowe zakończono w pierwszym półroczu
2018  roku.  Przedmiotowa  dokumentacja  opracowana  została  w  oparciu  o  „Koncepcję
zagospodarowania  południowej  części  Nowego  Rynku  w  Płocku”  –  wariant  z  parkingiem
naziemnym (bez parkingu podziemnego) oraz w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy
(PFU)  zagospodarowania  południowej  części  Nowego  Rynku  w  Płocku  (bez  budowy ścieżki
rowerowej na odcinku od południowej krawędzi budynku Antypodkowy do al.  Jachowicza –
projekt  budowy  ścieżki  rowerowej  realizowany  jest  na  zlecenie  Miejskiego  Zarządu  Dróg
w Płocku).

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 2017 roku zostały zawarte 24 umowy na wynajem tym:
• Boxy A, B, C - 3 umowy; 
• Mikrobiurka - 6 umów; 
• Coworking - 4 umowy; 
• Adressoffice - 7 umów; 
• Sala wykładowa - 4 umowy. 
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W okresie 12 miesięcznej działalności PRZETWORNIA nawiązała współpracę w ramach usług
m.in: 

• Business Box (3 na 3 dostępne) - 1 wynajęty na czas nieokreślony, 2 wynajęte na czas
określony; 

• Mikrobiurko (6 na 6 dostępnych) - 1 wynajęte na okres 2 lat, pozostałe wynajęte na
okres 3 miesięcy lub więcej; 

• Adressoffice  (wirtualny  adres)  -  2  wynajęte  na  okres  nieokreślony,  3  na  okres  12
miesięcy; 

• Coworking - 8 klientów z czego 2 dłuższa współpraca; 
• Sala spotkań - 3 jednorazowe wynajęcia dla  firm, nawiązana współpraca z firmą na

okres 6 miesięcy na łączną liczbę godzin 152 oraz nawiązana współpraca z firmą na
okres 1,5 roku na łączną liczbę godzin 320; 

• Sala wykładowa - 69 jednorazowe wynajęcia dla firm, nawiązana współpraca z firmą na
okres 3 miesięcy na łączną liczbę godzin 64 oraz nawiązana współpraca z firmą na okres
2017 - 2018 na łączną liczbę godzin 432; 

• Roczna  współpraca  z  firmą,  która  korzystała  w  ramach  możliwości  Centrum  ze
wszystkich sal. 

W 2017 roku zostały zorganizowane wydarzenia w Centrum tj.: 
• szkolenie pt. „Podatek VAT i CIT w jednostkach gminnych - z uwzględnieniem zmian

w 2018 roku” - szkolenie odbyło się w dniu 23 listopada 2017 roku; uczestniczyło w nim
19 osób;

• szkolenie „E-składki ZUS nowy wymiar rozliczeń” - godzinny panel prowadzony przez
przedstawicieli ZUS w Płocku;

• „Hackathon City Coders Płock” w dniach 20 - 21 maja 2017 roku udostępniono salę
wykładową na 24 godzinne stworzenie aplikacji dla Płocka;

• warsztaty „Technologie i zawody niedalekiej przyszłości - warsztaty przygotowujące do
wyzwań  rynku  pracy”  -  warsztaty  odbyły  się  w  związku  ze  Światowym Tygodniem
Przedsiębiorczości, zostały zorganizowane przez Webtango.pl Fundacja Startup Poland.

Dodatkowo w 2017 roku trwała współpraca z Miejskim Urzędem Pracy, który utworzył punkt
„Start  plus”  na  łączną  liczbę  godzin  152,  aby  zachęcić  młodych  ludzi  do  rozwoju
przedsiębiorczości w Płocku.

W pierwszej połowie 2018 roku zawartych zostało 9 nowych umów na wynajem: Boxy A,B,C –
2 umowy; Mikrobiurka – 2 umowy; Coworking – 3 umowy; Adresoffice – 2 umowy. Przetwornia
zawiązała także współpracę w ramach usług m.in.:

 Business Box – 2 umowy zawarte na czas określony,  
 Mikrobiurko – 2 umowy zawarte na czas określony,
 Coworking – 3 umowy zawarte na czas określony, 
 Adresoffice (wirtualny adres) – 2 umowy zawarte na czas nieokreślony.

W dniu 8 marca 2018 roku w Przetworni zorganizowany został Dzień Kobiet pn. Starówka na
obcasach.  
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A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

W 2017 roku zorganizowano tematyczne jarmarki: 
1) Jarmark Wielkanocny w dniach 8-9.04.2017 r. (uczestniczyło 38 wystawców);
2) Jarmark św. Bartłomieja w dniach 25-27.04.2017 r. (uczestniczyło 35 wystawców);
3) Jarmark Bożonarodzeniowy w dniach 9-10.12.2017 r. (uczestniczyło 48 wystawców).

Jarmarki,  jako  imprezy  plenerowe  odbyły  się  na  Placu  Starego  Rynku  w Płocku.  Jarmarki
przyczyniły się do społecznej i  gospodarczej aktywizacji  przestrzeni Starego Rynku poprzez
prowadzenie sprzedaży produktów z wolnostojących stoisk handlowych. Części wystawienniczej
towarzyszyły warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, animacje dla dzieci oraz występy
artystyczne - wokalne, muzyczne i teatralne. 

W 2017 roku w wakacyjne czwartki w ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizowano "Kino
Letnie Płock 2017”, czyli plenerowe kino letnie. W każdym seansie uczestniczyło od 100 do 300
osób. Przed seansami przeprowadzane były konkursy na temat wiedzy o filmach, aktorach itp.
Odbyły  się  również  spotkania  z  aktorami:  Cezarym  Żakiem  oraz  Olgą  Bończyk,  którzy
opowiadali o pracy aktora, jej wadach oraz zaletach, rozdawali autografy oraz robili zdjęcia
z fanami.  

W pierwszym półroczu 2018 roku zorganizowane zostały następujące wydarzenia:
1) Jarmark Wielkanocny w dniach 24-25.03.2018 r. (uczestniczyło 25 wystawców);
2) „Inwazja FoodTrucków wita wiosnę w Płocku” w dniach 27-29.04.2018 r.;
3) I Nadwiślański Festiwal Browarów Rzemieślniczych w dniach 8-10.06.2018 r.;
4) Mistrzostwa Polski  w Piłce  Ręcznej  Plażowej oraz Turniej  Siatkówki  w dniach 25.06-

11.07.2018 r. 

W  letnie  miesiące  w  2018  roku  na  Starym  Rynku  Fundacja  REVITA  organizuje  projekty
dofinansowane z Budżetu Miasta Płocka „Na Starówce Potańcówka 2018”, „Lato z teatrem dla
dzieci  i  młodzieży.  Kulturynek”  oraz  „Kino  Letnie  Płock  2018  –  100  lat  odzyskania
Niepodległości”.  W celu aktywizacji  społeczno-gospodarczej  Starego Miasta na małej  scenie
organizowane są także plenerowe występy artystyczne pn. Mała scena kameralnie oraz Chillout
Thusday Party. 

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

W dniu 11 kwietnia 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane związane z wzniesieniem
budynku  mieszkalno-usługowego  wielorodzinnego  wraz  z  instalacjami  wewnętrznymi
i przyłączami przy ul. Synagogalnej 7 A w Płocku. W dniu 6 czerwca 2018 roku podpisano
protokół odbioru końcowego robót. Trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji zgody na
użytkowanie obiektu. W budynku powstało 9 lokali o powierzchni użytkowej od 37 do 56 m2.

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

W ramach realizacji przedsięwzięcia Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia
29 sierpnia  2017  roku  ustanowiono  na  pierwszym podobszarze  rewitalizacji  miasta  Płocka
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Specjalną  Strefę  Rewitalizacji.  W  uchwale  tej  określone  zostały  zasady  udzielania  dotacji
właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze tej Strefy. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, w okresie od 1 do 31 grudnia 2017 roku przeprowadzony
został nabór wniosków o udzielenie dotacji 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.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Płocka5 przyznała dotacje na remonty 6 obiektów
położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Na ten cel przeznaczono kwotę 241.300
zł.

Płock,  jako  pierwszy  w  Polsce  zastosował  ten  mechanizm wsparcia.  Wcześniej  na  dotację
z miejskiej kasy mogli liczyć wyłącznie właściciele obiektów zabytkowych. 

Tabela   15  : Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku na   wykonanie robót budowlanych lub prac
konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach położonych   na terenie

Specjalnej Strefy Rewitalizacji   

Lp. Nazwa podmiotu
otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których
wykonanie przyznano dotację

Kwota
dotacji

1 Bogdan Stachurski,
Mieczysława Stachurska

Odtworzenie stolarki okiennej w budynku 
położonym w Płocku przy ul. Królewieckiej 12.

13.400 zł

2 Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Gradowskiego 16

Remont elewacji budynku położonego w Płocku 
przy ul. Gradowskiego 16.

75.000 zł

3 Agencja Rewitalizacji 
Starówki ARS Sp. z o.o.

Remont dachu kamienicy położonej w Płocku przy 
ul. Jerozolimskiej 2/4.

28.800 zł

4 Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Zduńska 9

Remont dachu budynku położonego w Płocku przy
ul. Zduńskiej 9.

73.200 zł

5 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kolegialna 3

Remont elewacji wraz z wymianą okien 
piwnicznych w budynku nr 4 położonym w Płocku 
przy ul. Kolegialnej 3.

37.300 zł

6 Apolonia Butrymowicz-
Chełstowska,
Małgorzata Hejke

Remont dachu budynku C położonego w Płocku 
przy pl. Nowy Rynek 4.

13.600 zł

Razem: 241.300 zł

W 2017 roku z Budżetu Miasta Płocka przyznano 63 dotacje na wymianę źródeł ciepła, w tym
jedną dotyczącą budynku położonego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Na wykonanie prac termomodernizacyjnych w 2017 roku wydano 17 pozwoleń na budowę oraz
przyjęto bez sprzeciwu 7 zgłoszeń zamiaru wykonania prac termomodernizacyjnych. 

5 Uchwała Nr 771/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka  z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na
wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych
do rejestru zabytków
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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. W dniu 5 maja
2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie. 

W 2018 roku rozpoczęto  rzeczową realizację  inwestycji  od  wykonania  prac  rozbiórkowych.
W dalszej  kolejności  nastąpi  odtworzenie  3-kondygnacyjnego  budynku  frontowego  oraz
adaptacja i dostosowanie obiektu do nowych funkcji wraz z rozszerzeniem oferty kulturalno–
edukacyjnej muzeum.

A.14.  Rewitalizacja  przez  edukację  regionalną  na  temat  historii  i  dziedzictwa
kulturowego miasta Płocka
 
W ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Płocka  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  w  2017  roku
zrealizowała następujące projekty:

Organizacja VI edycji projektu „Płock na SZÓSTKĘ”
Projekt skierowany był do dzieci z klas 4 płockich szkół podstawowych i polegał 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 była tej tematyce. Projekt realizowany był od marca do czerwca 2017 roku.
W projekcie wzięło udział 21 klas – 436 dzieci, w tym z następujących szkół położonych na
obszarze rewitalizacji: 

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

W ramach zadania odbyło się 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 Mazowsze” (podczas spotkania
przybliżona  została  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
zorganizowano spotkanie dla wszystkich uczestników, podczas którego każdy z nich otrzymał
znaczek okolicznościowy „Znam Płock na SZÓSTKĘ” oraz dyplom / świadectwo pamiątkowe.
Laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody. 
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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 odbyła się w Płocku „Płocka Noc Muzeów”, której koordynatorem
była Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. W ramach projektu wydawane były plakaty oraz
ulotki/mapy z informacją o otwartych punktach turystycznych w czasie tego wydarzenia. Do
udziału w projekcie PLOT zaprosiła wszystkie instytucje muzealne i kulturalne działające na
terenie Płocka. 

W  2017  roku  w  ramach  „Płockiej  Nocy  Muzeów”  udostępnione  zostały  m.in.  następujące
obiekty:  Ratusz;  Płocka  Galeria  Sztuki;  Muzeum  Mazowieckie;  Spichlerz;  Muzeum  Żydów
Mazowieckich; Małachowianka; Książnica Płocka; Dom Broniewskiego; Muzeum Diecezjalne;
Wieża  Ciśnień;  Katedra  Kościoła  Starokatolickiego  Mariawitów;  Regionalne  Muzeum Poczty
w Płocku; Jagiellonka; Bazylika Katedralna. Frekwencja podczas Płockiej Nocy Muzeów w 2017
roku wyniosła 23.521 osób.

Organizacja VII edycji Akcji turystyczno – edukacyjnej „Odkryj z nami Płock”
W 2017 roku odbyła się 7 edycja akcji, w ramach której wydane zostały Płockie Paszporty
Turystyczne  (2  tys.  szt.)  stanowiące  mini  przewodnik  po  Płocku  i  pamiątkę  z  pobytu
w najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta. Począwszy od 24 czerwca do 2 września
2017 roku,  w soboty i niedziele wakacji, uczestnicy (blisko 2 tysięcy osób) wspólnie z Płocką
Lokalną Organizacją Turystyczną udawali się na spacer tematyczny. 

W 2017 roku zorganizowane zostały następujące spacery: Płock Średniowieczny; „Rok Rzeki
Wisły”; Muzeum Mazowieckie – secesja i art deco; Muzeum Mazowieckie – „X wieków Płocka”;
Małachowianka; Stary Rynek + Ratusz + Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; Książnica Płocka +
Dom Broniewskiego; Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP; Spichlerze; Szlak Gotyku
Ceglanego;  Dzielnica  Radziwie;  Stanisławówka;  Obrona  Płocka  1920;  Teatr  Dramatyczny;
Muzeum  Żydów  Mazowieckich  +  dzielnica  żydowska;  Katedra  Kościoła  Starokatolickiego
Mariawitów; Jagiellonka; Wyższe Seminarium Duchowne i Kościół św. Jana Chrzciciela.  

„780 lat lokacji miasta Płocka”
Projekt  został  zrealizowany  w  dniu  25  maja  2017  roku.  Polegał  na  organizacji  spaceru
turystyczno  –  edukacyjnego  po  „średniowiecznym Płocku”,  podczas  którego  przedstawiona
została historia miasta Płocka. Spacer zwieńczył koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu
Grupy Tryzna, zorganizowany w Sali Barokowej w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. 
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W  projekcie  uczestniczyło  8  klas  ze  szkół  gimnazjalnych:  Zespół  Szkół  nr  3  w  Płocku,
Gimnazjum  nr  13  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.   Gen.  J.  Hallera;  Zespół  Szkół  nr  6
w Płocku, Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły; Gimnazjum nr 3 im.
Jana Pawła II; Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku. 

Gra miejska „Od wieków płynąca…”
Projekt polegał na opracowaniu gry miejskiej i wydrukowaniu jej na ulotkach, które bezpłatnie
udostępnione zostały  w siedzibie  PLOT. W dniu 20 czerwca 2017 roku w ramach realizacji
projektu  zorganizowany  został  „questowy  dzień”,  mający  na  celu  promocję  Gry  miejskiej
poprzez organizację spaceru trasą gry wraz z przewodnikiem turystycznym. W „questowym
dniu” uczestniczyło 108 dzieci z płockich szkół podstawowych. 

PŁOCK NA ROWERY !
Projekt polegał na organizacji cyklu rajdów rowerowych wzbogaconych o gawędę turystyczną
prowadzoną przez  przewodnika  turystycznego.  W 2017 roku odbyły  się  3 rajdy  rowerowe,
w tym m.in. szlakiem zielonym im. Św. Huberta, który rozpoczęła opowieść o historii cukrowni
w Borowiczkach.

W 2018 roku Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna:
• W okresie od marca do czerwca zorganizowała VII edycję projektu „Płock na SZÓSTKĘ”,

w którym udział wzięli uczniowie z 20 klas płockich szkół podstawowych (437 dzieci).
W ramach projektu odbyły się następujące spotkania/lekcje: „Bolesław III Krzywousty
–  władca  Polski  i  Płocka”;  „Druh  Wacław  Milke”;  „Stefan  Themerson”;  „Władysław
Broniewski”; „Wacław Aleksander Lachman”. 

• W  dniu  29  kwietnia  2018  roku  w  partnerstwie  z  Samorządem  Województwa
Mazowieckiego  oraz  Miastem  Płock  zorganizowała  otwarcie  sezonu  turystycznego.
W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób.

• Z 19  na  20  maja  2018  roku  zorganizowała  Płocką  Noc  Muzeów,  w  ramach  której
udostępnione zostały następujące obiekty: Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne,
Regionalne Muzeum Poczty, Muzeum Historii  Medycyny, Ratusz, Bazylika Katedralna,
Katedra  Kościoła  Starokatolickiego  Mariawitów,  Parafia  Ewangelicko  –  Augsburska,
Książnica Płocka,  Płocka Galeria Sztuki,  Dom Wł. Broniewskiego, „MAŁACHOWIANKA”,
„JAGIELLONKA”,  „EKONOMIK”, Czerwony Atrament, Kawiarnia Charlie, RADIO RPL FM
PŁOCK.

Trwa realizacja VIII edycji Akcji turystyczno – edukacyjnej „Odkryj z nami Płock”. W okresie
wakacyjnym mieszkańcy Płocka oraz  turyści  mogą bezpłatnie  odkryć najważniejsze punkty
turystyczne miasta. Począwszy od 16 czerwca do 26 sierpnia, w soboty i niedziele wakacji,
uczestnicy wspólnie z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną udają się na spacer tematyczny,
poświęcony historii danego obiektu.

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

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Trwa budowa budynku kościoła oraz Domu Pielgrzyma.
Stan zaawansowania prac ww. inwestycji to ok. 60% stanu surowego otwartego.
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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 2017 roku przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego
jednej z oficyn nieruchomości Kolegialna 8 – Oficyny „E” z sąsiadującą do niej elewacją boczną
Oficyny  „F”.  Oficyny  „E”  i  „F”  zlokalizowane  są  w  części  zachodniej  przedmiotowej
nieruchomości Kolegialna 8 i stanowią dwa z pięciu wymienionych w Programie Rewitalizacji
budynków/ obiektów przewidzianych do wyremontowania. W szczególności: 

1. wymieniono poszycie dachu;
2. wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami;
3. wykonano  remont  elewacji  szczytowej  oficyny  E  oraz  przylegającej  do  niej  ściany

szczytowej oficyny F;
4. wykonano przyłącze c.o. oraz c.w.u. do trzech oficyn (w rezultacie wszystkie 5 oficyn

jest podłączonych).

W  trakcie  realizacji  jest:  1)  wymiana  drzwi  zewnętrznych;  2)  remont  klatki  schodowej
w oficynie E. Opracowano dokumentację budowlaną na remont dachu i elewacji od podwórza
budynku frontowego A. 

Uchwałą Nr 752/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 Wspólnota Mieszkaniowa
otrzymała  z  budżetu  miasta  Płocka  dotację  w  wysokości  34.910  zł  na  remont  elewacji
południowo-zachodniej budynku frontowego. 

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".  W oparciu
o opracowaną koncepcję zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
niezbędnej do realizacji inwestycji. 

Gmina  -  Miasto  Płock  na  bieżąco  prowadzi  monitoring  dostępnych  źródeł  zewnętrznych
finansowania tego typu inwestycji.  Prowadzone działania mają na celu optymalizację źródeł
i poziomu  współfinansowania  projektu.  W  zależności  od  pojawiających  się  konkursów
przygotowywana będzie dokumentacja aplikacyjna dla przedmiotowego projektu. 
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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.
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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 zabytkach6. Uchwałą Nr 525/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca
2017 roku przyznanych zostało 9 dotacji na łączną kwotę 650.000 zł. Zawarto 8 umów dotacji
(jeden  z  beneficjentów  zrezygnował  z  przyznanej  dotacji).  Rozliczono  7 dotacji  (jeden
z beneficjentów  nie  wykonał  umowy  dotacji).  Zgodnie  z  zatwierdzonymi  sprawozdaniami
dotacje zostały rozliczone na łączną kwotę 508.358,48 zł.

Tabela 16: Wykaz dotacji   udzielonych w roku 2017

Lp. Adres obiektu
Nazwa

otrzymującego
dotację

Kwota
przyznanej

dotacji 

Kwota rozliczonej
dotacji zgodnie ze
sprawozdaniem

Uwagi

1 Tumska 9 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku Tumska 
9

37 800,00 37 800,00

2 Nowowiejskiego 
2

Wyższe 
Seminarium 
Duchowne w 
Płocku

21 000,00 - Nie podpisano 
umowy – 
rezygnacja z 
przyznanej dotacji.

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

5 700,00 5 700,00

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

60 000,00 33 892,21 Umowa nie została 
wykonana w całości
– potrącono 
26.107,79 zł

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

38 400,00 38 400,00

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

130 000,00 130 000,00

7 Grodzka 11 Elżbieta 
Ołdakowska, 
Krystyna 
Napiórkowska, 
Wojciech 
Napiórkowski

85 000,00 82 566,27 Umowa nie została 
wykonana w całości
– potrącono 
2.433,73 zł

6  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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Lp. Adres obiektu
Nazwa

otrzymującego
dotację

Kwota
przyznanej

dotacji 

Kwota rozliczonej
dotacji zgodnie ze
sprawozdaniem

Uwagi

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

180 000,00 180 000,00

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

92 100,00 0,00 Umowa dotacji nie 
została wykonana –
nie wypłacono 
dotacji w wysokości
92.100 zł.

Razem: 650 000,00 508 358,48

W 2018 roku Rada Miasta Płocka przyznała 9 dotacji7 na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Płocka na łączną
kwotę 445.338 zł. Z beneficjentami podpisane zostały umowy dotacji z terminem realizacji do
dnia 1 października 2018 roku. Dotychczas wykonano i rozliczono dotację przyznaną na remont
pokrycia dachowego kamienicy położonej przy pl. Obrońców Warszawy 2 oraz na odnowienie
elewacji kamienicy przy pl. Stary Rynek 17.  

Tabela 17: Wykaz dotacji przyznanych   w roku 2018

Lp.
Adres

zabytku
Nazwa podmiotu

otrzymującego dotację

Prace lub roboty budowlane
przy zabytku, na wykonanie
których przyznano dotację

Kwota
przyznanej

dotacji

1 Kazimierza 
Wielkiego 9

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kazimierza Wielkiego 9

Remont elewacji. 49.770 zł

2 Obrońców 
Warszawy 2

Wiesław Pomorski
Kancelaria Podatkowa 
POMORSKI

Remont pokrycia dachowego. 12.518 zł

3 Tumska 15 Paweł Przepałkowski Remont elewacji, remont 
pokrycia dachowego, 
częściowa wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

50.710 zł

4 Grodzka 11 Elżbieta Ołdakowska,
Krystyna Napiórkowska,
Wojciech Napiórkowski

Stabilizacja konstrukcyjna 
zabytku poprzez wymianę 
stropu nad II piętrem oraz 
remont dachu w części 
wschodniej budynku 
frontowego.

148.850 zł

5 Kolegialna 8 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kolegialna 8 

Remont elewacji południowo-
zachodniej budynku 
frontowego.

34.910 zł

6 Stary Rynek 7 Wspólnota Mieszkaniowa
pl. Stary Rynek 7

Odnowienie elewacji. 9.360 zł

7 Stary Rynek 17 Wspólnota Mieszkaniowa 
pl. Stary Rynek 17

Odnowienie elewacji. 8.270 zł

7 Uchwała Nr 752/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
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Lp.
Adres

zabytku
Nazwa podmiotu

otrzymującego dotację

Prace lub roboty budowlane
przy zabytku, na wykonanie
których przyznano dotację

Kwota
przyznanej

dotacji

8 Stary Rynek 9 Wspólnota Mieszkaniowa
pl. Stary Rynek 9

Odnowienie elewacji. 6.000 zł

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

Odnowienie stolarki okiennej w
partii prezbiterium oraz w 
transepcie wraz z 
odnowieniem glifów okiennych 
wewnętrznych (polichromie) i 
zewnętrznych oraz 
wykonaniem dokumentacji 
konserwatorskiej.

125.000 zł

Razem: 445.388 zł

Dotacje na remonty obiektów zabytkowych z budżetu miasta Płocka przyznawane są od 2006
roku.  W latach 2006 – 2017 złożone zostały  264 wnioski  o udzielenie  dotacji.  Dotychczas
dofinansowano prace i  roboty budowlane przy 86 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 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 2006-2017 wyniósł 44,25%. 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.

Łączna  wartość  udzielonych  w  latach  2006-2017  dotacji  z  Budżetu  Miasta  Płocka  wynosi
7.148.763 zł. Całkowita wartość wykonanych prac przy zabytkach – 17.328.523 zł. 

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

Opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową  zagospodarowania  terenu  Płockiego
Nabrzeża Wiślanego i infrastruktury technicznej w zakresie m.in.: 

1) przebudowy  ulicy  Rybaki  na  odcinku  ok.  1000  m  od  ulicy  Mostowej  do  drogi
z betonowych  płyt  typu  MON,  prowadzącej  do  kompleksu  rekreacyjno  -
wypoczynkowego  „Sobótka”  wraz  ze  ścieżką  biegową  nad  Zalewem  Sobótka
w połączeniu z ul. Rybaki;

2) przebudowy ulicy Juliusza Kawieckiego na długości ok. 500 m - od ulicy Mostowej do
terenów zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. 
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Zadanie  podzielono  na  dwa  etapy:  Etap  I  -  odcinek  od  ulicy  Mostowej  do  kompleksu
rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” (w trakcie realizacji) i Etap II - odcinek od ulicy
Mostowej  do  terenów  zabudowy  Płockiego  Towarzystwa  Wioślarskiego  (przewidziany  do
realizacji w późniejszym terminie).

W  wyniku  zakończonego  postępowania  przetargowego  na  wykonawcę  robót  budowlano-
montażowych dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz
z infrastrukturą  techniczną”  wybrano  firmę  PORR  S.A.,  która  zaoferowała  kwotę  brutto  -
31.798.251,73 zł, umowę podpisano w dniu 18 sierpnia 2017 roku.  

Trwa  realizacja  inwestycji.  Według  stanu  na  dzień  30  czerwca  2018  roku  zaawansowanie
inwestycji przedstawia się następująco: 

1) Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą
techniczną - Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu Sobótka:
◦ Branża drogowa wraz z organizacją ruchu: 47%
◦ Przebudowa kanalizacji deszczowej: 87,81%
◦ Przebudowa sieci wodociągowej: 54,52%
◦ Branża elektryczna - oświetlenie: 23,36%
◦ Branża elektryczna - instalacje zalicznikowe: 4,27%
◦ Branża teletechniczna: 77,05%
◦ Zieleń: 8,77%
◦ Branża architektoniczno – kostrukcyjna: 0%
◦ Budowa wiaty sezonowej z WC: 0%
◦ Ścieżka biegowa: 95%

2) Budowa promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami:
◦ Roboty rozbiórkowe: 100%
◦ Ściana oporowa (promenada, falochrony i slip): 39,76%
◦ Pogłębienie dna Wisły: 78,12%

Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia 2018 roku.

W  2017  roku  podjęto  starania  w  zakresie  pozyskania  środków  unijnych  na  realizację
przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM
2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Na dzień przygotowania
niniejszego materiału brak jest informacji o przyznaniu dotacji.

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
było  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 było zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie skweru, którego
głównym  elementem będzie  plac  zabaw  powiązany  kompozycyjnie  z  sąsiednimi  terenami,
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w szczególności w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

Konkurs  został  rozstrzygnięty  w  dniu  14  czerwca  2017  roku.  Z  uwagi  na  uwarunkowania
geologiczne terenu w sierpniu 2017 roku zlecone zostało wykonanie badań geologicznych wraz
z  opracowaniem  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  określającej  warunki  geologiczno-
inżynierskie  dla  opracowania  programu  funkcjonalno-użytkowego  i  określenia  warunków
posadowienia obiektów budowlanych na terenie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku
w ramach stabilizacji zbocza Skarpy Wiślanej.  

W  oparciu  o  zwycięską  koncepcję  oraz  w/w  dokumentację  opracowany  został  program
funkcjonalno-użytkowy  dla  zadania  „Stabilizacja  zbocza  Skarpy  Wiślanej,  usunięcie  szkód
powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięcia zagrożeń osuwiskowych dla
istniejącej  infrastruktury  poprzez  przebudowę  ciągu  nadskarpowego  i  zagospodarowanie
działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” oraz  uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. 

Na podstawie powyższych dokumentów zlecone zostanie opracowanie projektu budowlanego,
niezbędnego do realizacji przedmiotowej inwestycji.

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

W  2017  opracowano  wstępną  dokumentację  techniczną  (koncepcja  wraz  z  programem
funkcjonalno-użytkowym) budynku przy  ul.  Kościuszki  3b,  pozyskano od Książnicy  Płockiej
wstępne  założenia  do  PFU  mediateki  oraz  pozyskano  decyzję  o  warunkach  zabudowy
(9.10.2017 r.). W 2018 roku opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową
dla  inwestycji  pn.  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  kamienicy  zlokalizowanej  przy
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ul. Kościuszki  3b  w  Płocku”.  Obiekt  zostanie  przebudowany  i  rozbudowany.  Na  parterze
powstanie Mediateka – Dział Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej. Na pierwszym piętrze
oraz  poddaszu  mieścić  się  będzie  12  mieszkań.  Inwestycja  ma  być  gotowa  w  czwartym
kwartale przyszłego roku. W dniu 20 lipca 2018 roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie
wykonawcy. 

Inwestycja  będzie  realizowana  z  wykorzystaniem pomocy  finansowej  Banku  Gospodarstwa
Krajowego w formie dotacji w wysokości ok. 600.000 zł oraz w formie preferencyjnej pożyczki
w ramach Inicjatywy JESSICA 2. 

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

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące projekty:

1. Projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka na terenie
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO  WM  2014-2020,  Działanie  4.3  Redukcja  emisji
zanieczyszczeń  powietrza.  Zakres  projektu  obejmuje  m.in.  następujące  zadania,  które  są
realizowane na obszarze rewitalizacji:

• Zakup niskoemisyjnego taboru (25 szt. autobusów o napędzie hybrydowym) - W roku
2017 w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę
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o wartości 19.089.600,00 zł na dostawę autobusów hybrydowych o długości do 18,75 m
klasy  MEGA  oraz  umowę  o  wartości  28.437.600,00  zł  na  dostawę  autobusów
hybrydowych o długości do 12,5 m klasy MAXI;

• Infrastruktura transportu publicznego (zakup wraz z montażem 40 wiat przystankowych
oraz  wyposażenie  10  wiat  zlokalizowanych  na  kluczowych  ciągach  komunikacyjnych
w system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring oraz system powiadamiania
SOS) –  W ramach zawartej umowy do dnia 15 czerwca 2018 roku zamontowano 40
sztuk wiat przystankowych oraz dwa słupki informacyjne ze znakiem D-15;

• Rozbudowa  ulicy  Łukasiewicza  w  Płocku  wraz  ze  ścieżką  rowerową  i  niezbędną
infrastrukturą (Etap IV na odcinku od mostu na rzece Brzeźnica do ul. Tysiąclecia) –
W 2017  roku  podpisano  umowę  na  rozbudowę  ulicy  Łukasiewicza.  Trwa  rzeczowa
realizacja  inwestycji.  Dotychczas  wykonano  prace  związane  z  budową  kanalizacji
deszczowej w ciągu ulicy Łukasiewicza, wykonano umocnienie dna i skarp koryta rzeki
Brzeźnicy,  znacznie  zaawansowane  są  roboty  drogowe,  elektryczne  i  teletechniczne,
wykonano ok. 80% prac związanych z układaniem podbudowy bitumicznej i warstwy
wiążącej nawierzchni jezdni.

2. Projekt pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”  współfinansowany ze
środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WM na lata  2014-
2020,  Działanie  4.3  Redukcja  emisji  zanieczyszczeń  powietrza.  Zakres  projektu  obejmuje
budowę  14,3  km  dróg  dla  rowerów  na  terenie  miasta  Płocka,  w  tym  następujące  drogi
rowerowe położone na obszarze rewitalizacji:

• R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej,  Portowej i  Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy
miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły – ok. 2 km ścieżka
została wykonana z nawierzchni bitumicznej. Roboty budowlane zakończono w dniu 10
maja 2018 roku. 

• R-62  w  ciągu  Alei  Broniewskiego  i  R-21  w  ciągu  ulicy  Mostowej,  od  mostu  do
ul. Tumskiej – umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 24 maja 2018
roku. Planowany termin zakończenia robót: 15 października 2018 roku.

3. Płocki Rower Miejski -  Budowa stacji Płockiego Roweru Miejskiego rozpoczęła się w 2018
roku. Inwestycję zrealizował Miejski Zarząd Dróg, a wykonawcą była firma Nextbike Polska.
System Płockiego Roweru Miejskiego  składa się  z  250 rowerów,  25 stacji  rowerowych,  25
terminali z panelem sterującym i informacyjnym, 375 stojaków rowerowych. Na każdej stacji
jest po 10 rowerów. 

Lokalizacja stacji roweru publicznego została poddana konsultacjom społecznym, które zostały
przeprowadzone w dniach od 27 października 2017 roku do 27 listopada 2017 roku. 

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

Zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  Osiedla  Miodowa  Jar  do  roku  2017  wybudowano
5 budynków z 63 lokalami. 

W 2017 roku realizowana była umowa z 2016 roku na wykonanie nasadzeń oraz konserwację
zieleni obejmująca lata 2017-2019.
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W 2018 roku przystąpiono do realizacji budynku komunalnego nr 35. W budynku powstanie 15
mieszkań: 11 mieszkań dwupokojowych i 4 mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym.
Planowany termin zakończenia budowy: 31 października 2018 roku.  

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

MZGM - TBS Sp. z o. o. opracowała koncepcję architektoniczną oraz dokumentację projektowo-
kosztorysową. W dniu 26 lutego 2018 roku zawarta została umowa z wykonawcą robót. Od
marca trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Podczas prac remontowych dobudowany zostanie
taras przy lokalu gastronomicznym, pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie
winda oraz przebudowane zostaną główne schody od strony ulicy Miodowej. 
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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.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 września 2018 roku. 

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie

W 2016 roku w ramach zadania „Tereny zielone i parki rekreacyjne” opracowano dokumentację
projektową-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 poliuretanowej.  

W 2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego przedsięwzięcia
w ramach projektu pn. „Nowe tereny zieleni w mieście Płocku” ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości
środowiska  miejskiego,  typ  projektu  2.5.2  Rozwój  terenów  zielonych  w miastach  i  ich
obszarach funkcjonalnych. Trwa weryfikacja złożonego wniosku.

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

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. opracowała w 2017 roku Program Funkcjonalno-Użytkowy, który
określił nowe funkcje użytkowe budynków i terenu po Cukrowni Borowiczki.  

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

W ramach realizacji przedsięwzięcia w formule PPP z konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens
Finance  Sp.  z  o.o.  wykonało  termomodernizację  następujących  budynków  położonych  na
obszarze rewitalizacji:

1)  Miejskie Przedszkole nr 9, ul. Krótka 1 - montaż zdalnego sytemu zarządzania energią;
wymiana i blokada nastaw głowic termostatycznych; zaprojektowanie i wymiana istniejących
kotłów gazowych; częściowa wymiana stolarki okiennej; częściowa wymiana opraw oświetlenia
wewnętrznego; wykonanie ocieplenia stropu wełną mineralną.

2)  Szkoła Podstawowa nr 1, pasaż Vuka Karadzica 1  - montaż zdalnego sytemu zarządzania
energią;  wymiana  i  blokada  nastaw  głowic  termostatycznych;  wymiana  549  szt  opraw
oświetlenia wewnętrznego; wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego.
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3)  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 1 Maja 11  - montaż zdalnego sytemu zarządzania energią;
instalacja  systemu  pomiarowego;  wymiana  zaworów  termostatycznych  wraz  z  głowicami;
blokada nastaw głowic termostatycznych.

4)  Zespól  Szkół  nr  6  (Liceum  Ogólnokształcące  im.  Wł.  Jagiełły),  ul.  3  Maja  4 -  część
zabytkowa: montaż zdalnego sytemu zarządzania energią; wymiana i blokada nastaw głowic
termostatycznych;  wymiana  opraw  oświetlenia  zewnętrznego;  -  nowy  budynek:  montaż
zdalnego sytemu zarządzania energią, montaż i blokada głowic termostatycznych.

5)  Urząd Miasta Płocka  -  budynki  A,B,C,E,  pl.  Stary Rynek 1 -  montaż zdalnego sytemu
zarządzania energią w budynkach A, B, C, E;  wymiana instalacji c.o. w budynku E; wymiana
i blokada  nastaw  głowic  termostatycznych;  częściowa  wymiana  opraw  oświetlenia
wewnętrznego; wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego.

6)  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  nr  1,  ul.  Gradowskiego  24 -  montaż  zdalnego  sytemu
zarządzania  energią;  montaż  zaworów  termostatycznych  wraz  z  głowicami;  zablokowanie
nastaw głowic  termostatycznych;  częściowa wymiana opraw oświetlenia  wewnętrznego  na
oprawy  LED;  zaprojektowanie  i  wymiana  istniejącego  kotła  gazowego;  wykonanie
termomodernizacji budynku.

7) Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Miodowa 8/1 - montaż zdalnego sytemu zarządzania energią;
częściowa  (72%)  wymiana  opraw  oświetlenia  wewnętrznego;  wymiana  opraw  oświetlenia
zewnętrznego;  wymiana  drzwi  zewnętrznych  i  montaż  drzwi  wewnętrznych  (utworzenie
wiatrołapu).

8) Miejskie Przedszkole nr 19, Słowackiego 27 - montaż zdalnego sytemu zarządzania energią;
wymiana instalacji c.o. oraz wymiana grzejników; wymiana zaworów termostatycznych wraz
z głowicami;  blokada  nastaw  głowic  termostatycznych;  częściowa  (88%)  wymiana  opraw
oświetlenia wewnętrznego; wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego.

9) Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Krakówka 8 - montaż zdalnego sytemu zarządzania energią.

10) Gimnazjum nr 3, ul. Krakówka 4 - montaż zdalnego sytemu zarządzania energią; wymiana
opraw oświetlenia wewnętrznego; wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego.

Nakłady inwestycyjne na realizację w/w prac poniósł partner prywatny w wysokości ok. 18 mln
zł.  Zgodnie  z  modelem ESCO Gmina-Miasto  Płock  przez  okres  17  lat  będzie  przekazywać
partnerowi prywatnemu wygenerowane w budynkach oszczędności.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa

Miejski  Urząd Pracy w 2017 roku objął swoimi działaniami 22 osoby bezrobotne z obszaru
rewitalizacji: 

• Przyznano  12  osobom  bezrobotnym  z  obszaru  rewitalizacji  jednorazowo  środki  na
podjęcie działalności gospodarczej w tym: 3 osobom bezrobotnym jednorazowo środki

44



na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza
Edukacja  Rozwój  -  projekt  pt. „Aktywizacja  osób  młodych pozostających  bez  pracy
w Mieście  Płocku  (II)"  współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach
Europejskiego  Funduszu  Społecznego; 1  osobie  bezrobotnej  jednorazowo  środki  na
pojęcie  działalności  gospodarczej  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  -
projekt  pt.  „Aktywizacja  osób  w  wieku  30  lat  i  powyżej  pozostających  bez  pracy
w Mieście  Płocku  (II)”  współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego; 7 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy; 1 osobie bezrobotnej
jednorazowo  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  ramach  „Programu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale”. W okresie od 01.01.2017 do
31.12.2017  MUP  w  Płocku  wydatkował  na  ten  cel  kwotę  ogółem  w  wysokości
240.000,00 zł. Osoby objęte programem rozpoczęły działalność gospodarczą. Ponadto
MUP w Płocku udzielał osobom bezrobotnym zainteresowanym podjęciem działalności
gospodarczej  z  udziałem  środków  z  Funduszu  Pracy,  informacji  na  temat  zasad
ubiegania o przyznanie wsparcia ze środków pozostających w dyspozycji MUP w Płocku.

• Skierowano  na  szkolenia  w  ramach  środków  Funduszu  Pracy  w  zakresie  „Mała
przedsiębiorczość” 10 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji. MUP w Płocku na w/w
przeszkolenie osób wydał ogółem kwotę 4.006,72 zł. 

• W ramach usługi pośrednictwa pracy MUP w Płocku realizował 429 ofert pracy i stażu na
łączną  liczbę  933  miejsc  dla  162  pracodawców z  obszaru  rewitalizacji.  Ponadto  dla
1 pracodawcy  zorganizowano  giełdę  pracy  w  związku  ze  zgłoszoną  ofertą  pracy  na
stanowisko pracownik do organizacji imprez.

W  2018  roku  Miejski  Urząd  Pracy  kontynuuje  działania  na  rzecz  osób  bezrobotnych
zamieszkałych  na  obszarze  rewitalizacji.  W  pierwszym  półroczu  2018  roku  objął  swoimi
działaniami 16 osób bezrobotnych, w tym: przyznał 11 osobom jednorazowo środki na podjęcie
działalności  gospodarczej,  5  osób  skierował  na  szkolenia  oraz  realizował  222  oferty  pracy
i stażu na łączną liczbę 503 miejsc dla 131 pracodawców z obszaru rewitalizacji.

Uchwałą Nr 279/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku przyjęta została
Polityka Parkingowa Miasta Płocka. Z dniem 26 października 2016 roku rozpoczęto pobieranie
opłat  w  strefie  płatnego  parkowania.  Strefa  ta  została  ustanowiona  na  obszarze
charakteryzującym  się  znacznym  deficytem  miejsc  postojowych.  Uruchomienie  strefy
w założeniach  miało  zwiększyć  rotację  parkujących  pojazdów  samochodowych,  wprowadzić
preferencje  dla  komunikacji  zbiorowej  oraz  generować ruch pieszy.  Operatorem strefy  jest
Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

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.  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.

W ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  współpracuje
z przedsiębiorcami w ramach powołanego w 2015 roku Zespołu ds. Estetyki Miasta. W ramach
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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 ”. 

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 ARS Sp. z o.o. podpisała umowę na
wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.  W  dniu  24  października  2017  roku
wydane  zostało  pozwolenie  na  budowę.  W  budynku  zaplanowano  16  lokali  mieszkalnych
o powierzchniach użytkowych od 37 do 75 m2 oraz 3 lokale usługowe. W 2018 roku rozpoczęto
działania zmierzające do pozyskania zewnętrznego, zwrotnego źródła finansowania inwestycji.

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

W dniu  19  kwietnia  2016 roku  spółka  ARS zawarła  umowę na  opracowanie  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.  W  2017  roku  uzyskano  pozwolenie  na  budowę  dla  inwestycji
polegającej na rozbudowie i nadbudowie kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 oraz budowie nowych
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oficyn o funkcji mieszkalnej z garażami w parterze. Od strony ul. Małachowskiego i w budynku
frontowym  Grodzka  8  na  parterze  przewidziano  lokale  usługowe.  Łącznie  w budynku
zaplanowano  26  lokali  mieszkalnych  oraz  3  lokale  usługowe.  W  chwili  obecnej  toczy  się
wszczęte  z  urzędu postępowanie  administracyjne  w sprawie  wpisania  budynku  do  rejestru
zabytków z uwagi  na znajdującą się na tyłach budynku kuczkę.  Wykonana została  analiza
historyczno-architektoniczna  kuczki,  która  została  przekazana  do  Wojewódzkiego  Urzędu
Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w Płocku. Do czasu zakończenia postępowania
dalsze czynności związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wstrzymane. 

B.6 Zespół budynków Kwiatka 9

Na  podstawie  umowy  zawartej  w  dniu  22  czerwca  2017  roku  opracowana  została
wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy i remontu kamienicy Kwiatka 9 w Płocku
wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym i infrastrukturą. 
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B.7.  Rozwój  oferty  kulturalno  -  edukacyjnej  miasta  Płocka  poprzez  adaptację
istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

W dniu  7  kwietnia  2017  roku  podpisana  została  umowa  pomiędzy  Gminą  Miastem Płock,
a Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  V  „Gospodarka  przyjazna  środowisku”
Działanie  5.3.  „Dziedzictwo  kulturowe”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 70% poniesionych
nakładów. 

W pierwszej połowie 2018 zakończono prace budowlane związane z adaptacją budynku po
wygaszonym Gimnazjum nr 2 przy ul. Jakubowskiego na siedzibę Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki.  Trwa  urządzanie  pomieszczeń.  W  ramach  przedsięwzięcia  w  budynku  przy
ul. Jakubowskiego powstaną pomieszczenia z przeznaczeniem na: pracownię montażu filmu,
„Kino  za  Rogiem”,  pomieszczenia  administracyjne,  salę  nagrań,  salę  prób  wokalnych,
pracownię fotograficzną, salę baletową z zapleczem, salę dydaktyczną, galerię plastyczną,
salę widowiskową po sali gimnastycznej, magazyny i archiwum. 

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: 

• Opracowanie konserwatorskie cz. I. Badania stratygraficzne elewacji i kolorystyki oraz
protokół badań wilgotności i zawartości soli;

• Opracowanie  konserwatorskie  cz.  II:  PROGRAMY  PRAC  KONSERWATORSKICH  DLA
OBIEKTU;

• Ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Misjonarskiej 1A w Płocku;
• Audyt energetyczny dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Misjonarska 1A;
• Projekt  architektoniczno  –  budowlany:  Remont,  adaptacja  i  rozbudowa  budynku

mieszkalnego  wielorodzinnego  -  kamienica  zabytkowa  -  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą (część opisowa i graficzna);

• Studium  historyczno  –  konserwatorskie  do  projektu  remontu  kamienicy  położonej
w Płocku przy ulicy Misjonarskiej 1A;

• „Koncepcja  programowo  –  przestrzenna  remontu,  adaptacji  i  rozbudowy  kamienicy
zabytkowej Płock ul. Misjonarska 1A”. 

Opracowano także 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  EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. 

Wniosek  został  pozytywnie  oceniony  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym,  jednak
z uwagi  na  wyczerpanie  środków  w  ramach  danej  alokacji  nie  został  skierowany  do
dofinansowania8.

8 Załącznik do uchwały nr 537/329/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10.04.2018 r. 
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Przedsięwzięcie  polega na kompletnych zmianach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
obejmujących  części  wspólne  budynku  (ściany  zewnętrzne,  ściany  nośne,  ściany
fundamentowe,  dach,  stropy,  ciągi  komunikacyjne,  system  wentylacji,  pomieszczenia
gospodarcze  (pralnię,  suszarnię,  przechowalnię  wózków  dziecięcych  i  rowerów),  instalację
centralnego ogrzewania, instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i ppoż. Realizacja
projektu  pozwoli  na  zwiększenie  dostępności  do  usług  społecznych  dzięki  planowanemu
odnowieniu  tkanki  mieszkaniowej  -  zasobów  mieszkaniowych  w  zabytkowej  kamienicy
Misjonarska 1A w Płocku i udostępnieniu po zakończeniu inwestycji 32 małych mieszkań na
wynajem.  Propozycja  najmu  komercyjnego  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 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”. 

Konkurs  został  rozstrzygnięty  w  dniu  14  czerwca  2017  roku.  Z  uwagi  na  uwarunkowania
geologiczne terenu w sierpniu 2017 roku zlecone zostało wykonanie badań geologicznych wraz
z  opracowaniem  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  określającej  warunki  geologiczno-
inżynierskie  dla  opracowania  programu  funkcjonalno-użytkowego  i  określenia  warunków
posadowienia obiektów budowlanych na terenie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku
w ramach stabilizacji zbocza Skarpy Wiślanej.  

W  oparciu  o  zwycięską  koncepcję  oraz  w/w  dokumentację  opracowany  został  program
funkcjonalno-użytkowy  dla  zadania  „Stabilizacja  zbocza  Skarpy  Wiślanej,  usunięcie  szkód
powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięcia zagrożeń osuwiskowych dla
istniejącej  infrastruktury  poprzez  przebudowę  ciągu  nadskarpowego  i  zagospodarowanie
działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” oraz  uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. 

Na podstawie powyższych dokumentów zlecone zostanie opracowanie projektu budowlanego,
niezbędnego do realizacji przedmiotowej inwestycji.

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

W 2017 roku kontynuowane były prace związane z renowacją Bazyliki Katedralnej. Wykonano
odwodnienie katedry w części naw bocznych (naprawa fundamentów, izolacje, drenaż) oraz
konserwację Kaplicy Królewskiej i nagrobka kan. Pawła Głogowskiego. Z budżetu miasta Płocka
w 2017 roku dofinansowany został remont elewacji  zachodniej w wysokości  180.000 zł,  co
wskazano w opisie przedsięwzięcia A.19.

W  2018  roku  przyznana  została  dotacja  w  wysokości  125.000  zł  na  odnowienie  stolarki
okiennej  w  partii  prezbiterium  oraz  w  transepcie  wraz  z  odnowieniem  glifów  okiennych
wewnętrznych (polichromie) i zewnętrznych.
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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.);

• wykonywane  są  nasadzenia  kwiatów  jednorocznych,  drzew  i  krzewów  na  terenach
należących do Gminy-Miasto Płock.

W  2017  roku  Spółka  ARS  wykonała  prace  modernizacyjne  placu  zabaw  znajdującego  się
w podwórku  przy  ul.  Jerozolimskiej.  Naprawa  placu  zabaw  była  podyktowana  głównie
koniecznością zapewnienia miejsca zabaw dla dzieci z obszaru Starego Miasta.

W 2017  roku  na  pierwszym podobszarze  rewitalizacji  zamontowano  44  punkty  kamerowe
w następujących  lokalizacjach:  Bielska/Zduńska;  Bielska/Kwiatka;  Grodzka/Akapit;
Sanktuarium pl.  Stary  Rynek  14/18;  Pl.  Narutowicza  3;  Pl.  Narutowicza  1;  Dom Biskupi;
Katedra;  Kwiatka;  Tumska/Kolegialna;  Tumska/Sienkiewicza;  Królewiecka/Tumska;
Kilińskiego/Kolegialna; ZOO; Pomnik Broniewskiego; 1 Maja/Kolegialna; 1 Maja/Sienkiewicza;
Hotel  Starzyński;  Jachowicza/Bielska;  Jachowicza/Obrońców  Westerplatte;  Kazimierza
Wielkiego/Okrzei; Okrzei/Nowowiejskiego; Kobylińskiego/Spacerowa; Bielska/Ostatnia;  Nowy
Rynek/Antypodkowa;  Królewiecka/Kaczmarskiego;  Kolegialna/Misjonarska;  Kościuszki/PZOZ;
1 Maja/Królewiecka;  Warszawska/Gradowskiego;  Kolegialna/Gradowskiego;
Wyczółkowskiego/Kazimierza Wielkiego;  Grodzka;  Tumska/Muzeum; Teatralna;  3  Maja/PKO;
Padlewskiego/Gradowskiego;  Kwiatka/Jerozolimska;  Nowowiejskiego/Łukasiewicza;
Misjonarska/Sienkiewicza; 3 Maja/Piękna;  Gradowskiego/Sienkiewicza; Ostatnia/Spacerowa;
Piekarska.

Wykonano 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. 

W maju 2017 roku spółka MTBS zakończyła przebudowę kamienicy przy ul. Padlewskiego 6.
W budynku  powstało  16  lokali  mieszkalnych,  które  zostały  wynajęte  w  ramach  gminnego
programu „Mieszkania na start”.  

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona

W czerwcu 2016 roku zostały naprawione i pomalowane ławki na Placu Stary Rynek. W 2017
roku  spółka  ARS  odnowiła  (pomalowała)  kwietniki,  które  są  umieszczone  na  latarniach.
Ponadto  przy  współpracy  z  firmą  Energa  –  Oświetlenie  S.A.  w  2017  roku  pomalowano
wszystkie  latarnie,  co  miało  znaczący  wpływ  na  estetykę  tych  elementów,  a  w  szerszym
aspekcie na estetykę całego Placu Stary Rynek.
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W  2017  roku  wykonano  naprawę  i  modernizację  fontanny  „Afrodyta”,  w  tym  m.in.:
modernizację  instalacji  wodociągowej,  modernizację  systemu  filtracji  wody,  usunięcie
przecieków  z  niecki  górnej,  wymianę  uszkodzonych  płyt  granitowych,  oczyszczono  płyty
granitowe oraz nieckę górną i zabezpieczono odpowiednimi środkami chemicznymi, naprawiono
konstrukcję  stalową  podtrzymującą  płyty  poziome  oraz  kratki  przelewowe  i  barierki
zabezpieczające  boczne  baseny.  Ponadto  wykonano modernizację  całego  systemu instalacji
elektrycznej  i automatyki  fontanny  „Afrodyta”,  co  umożliwiło  przeprowadzanie  pokazów
muzycznych  (zastosowane  sterowniki  umożliwiają  wykonanie  pokazów  muzycznych,  które
regulują poziom wody oraz światła). 

W 2017 roku Spółka  ARS wykonała  remont  ogródka  usytuowanego na Placu  Stary  Rynek
w postaci zmiany jego kolorystyki. Zastosowana kolorystyka nawiązuje do sceny usytuowanej
na terenie Placu Stary Rynek, co podwyższyło estetykę całego terenu. 

A.17 Zagospodarowanie placu Narutowicza

W  dniu  27  października  2017  roku  ogłoszony  został  konkurs  na  „Opracowanie  koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania  placu  Gabriela  Narutowicza  w  Płocku”.
Celem  konkursu  było  uzyskanie  spójnej  w  wyrazie  urbanistycznym  i  architektonicznym,
koncepcji  zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  –  Placu  Narutowicza,  uwzględniającej
historyczny  charakter  placu  oraz  planowane  zlokalizowanie  w  jego  przestrzeni  pomnika
Obrońców Płocka 1920 roku.  

Do konkursu zakwalifikowanych zostało 44 uczestników, z czego 13 złożyło prace konkursowe.
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 22 marca 2018 roku. Autorka pracy, która została uznana
przez Sąd Konkursowy za najlepszą została zaproszona do negocjacji  w trybie zamówienia
z wolnej  ręki  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej.  W  wyniku  przeprowadzonych
negocjacji  nie  doszło  do  podpisania  umowy i  wszczęte  zostało  postępowanie  przetargowe
mające na celu wyłonienie wykonawcy, który opracuje kompletną dokumentację projektowo-
kosztorysową. 
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Trwa remont płyty, schodów, nawierzchni płyt i murków oporowych Miejsca Pamięci Narodowej
–  Płyty  Nieznanego  Żołnierza  przy  Odwachu  na  Placu  Narutowicza  w  Płocku.  Odnowiony
zostanie też maszt flagowy, stojaki do wieńców i kwiatoniera. 

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 2016 roku wykonano ciąg pieszy od ul. Zduńskiej do ul. Kazimierza Wielkiego przy

siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 25.
• W dniu 7 stycznia 2017 roku zakończyła się przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na

odcinku  od  Starego  Rynku  do  ul.  Okrzei.  W  ramach  inwestycji  powstała  nowa
infrastruktura w branży drogowej. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki granitowej,
przebudowano infrastrukturę  podziemną,  wykonano nowe chodniki  i  zjazdy z  kostki
betonowej szarej i grafitowej.

• W 2017 roku zakończono remont chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza.
• W 2017 roku wykonana została dokumentacja na przebudowę ciągu komunikacyjnego:

Kilińskiego - Mostowa – Kolejowa i skrzyżowania Jachowicza/Piłsudskiego/Kilińskiego. 
• W 2017 roku wybudowano elektroenergetyczną sieć kablową 0,4 kV oświetlenia terenu

pomiędzy ulicami Jakubowskiego i Kolegialną w Płocku.
• W 2018 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji  zakładającej rozbudowę ul.  3 Maja

wraz z budową łącznika pomiędzy ul. 3 Maja i al. Jachowicza.

Wodociągi  Płockie  Sp.  z  o.o.  realizują  projekt  pn.  „Uporządkowanie  gospodarki  wodno-
ściekowej  na  terenie  miasta  Płocka,  etap IV”  współfinansowany ze  środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach projektu
rozdzielono kanalizację ogólnospławną na deszczową i sanitarną ul. 1 Maja i Gradowskiego oraz
ul. Ostatniej. Obecnie prowadzone są prace na ul. 3 Maja.  Łączną wartość całego projektu
Wodociągi  szacują  na  ponad  114  mln  zł.  Koszty  kwalifikowane  przekraczają  110  mln  zł,
a dofinansowanie z UE wyniesie 70,5 mln zł.

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  2017  roku  kontynuowano  roboty  budowlano-montażowe  związane
z modernizacją dziedzińca Ratusza. Zakres prac budowlanych obejmował: 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  oraz
modernizację przejazdu bramowego.
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Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9

W 2017 roku prowadzono prace przygotowawcze związane z modernizacją budynku przy ul.
Kolegialnej 9. W dniu 2 grudnia 2016 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji
obejmującej  szczegółową  kwerendę  źródłową,  szczegółową  inwentaryzację  pomiarowo-
rysunkową  i  fotograficzną  wnętrza  obiektu  oraz  badania  konserwatorskie  budynku  Urzędu
Stanu  Cywilnego  przy  ul.  Kolegialnej  9  w  Płocku. Ponadto  opracowano  projekt  koncepcji
programowo-przestrzennej remontu i rozbudowy budynku USC.

B.20 WISŁA w strofach i kolorach

W 2017 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock w partnerstwie z Książnicą
Płocką w ramach projektu „Tak dla historii. Tak dla przyszłości.” dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizował konkurs literacki adresowany do
uczniów szkół  podstawowych oraz  międzypokoleniowy plener  malarski,  w którym uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 6 malowali pod kierunkiem uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego
(radą  i  praktyczną  pomocą  służyły  także  malarki  z  sekcji  plastycznej  działającej  przy
Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku). 

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

W  ramach  przedsięwzięcia  Książnica  Płocka  w  partnerstwie  z  Płockim  Stowarzyszeniem
Przyjaciół  Książki  i  Bibliotek,  w Roku Rzeki  Wisły  zorganizowała happening mający na celu
popularyzację poezji i literatury. 

W projekcie  udział  wzięli  uczniowie  szkół  podstawowych,  świetlic  środowiskowych,  a  także
osoby prywatne.  Wspólne czytanie tekstów literackich odbyło  się w trzech miejscach: przy
pomniku Władysława Broniewskiego, na schodach prowadzących nad Wisłę i na molo. Czytano
tekstu  W.  Broniewskiego,  K.I.  Gałczyńskiego,  K.K.  Baczyńskiego  i  laureatów  Konkursu
Poetyckiego im. W. Broniewskiego „O liść dębu”. Ogółem w wydarzeniu udział wzięły 34 osoby.
Flashmob był częścią projektu „Kulturalni mają głos”, który został dofinansowany ze środków
Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

B.22. Spotkania ze sztuką

Płocka  Galeria  Sztuki,  w  ramach  wyjścia  ze  sztuką  w  przestrzeń  miejską,  zorganizowała
plenerową wystawę fotografii  Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa została zorganizowana w 2017
roku, 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.
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Sienkiewicza  51  wraz  z  planowaną  rozbudową  i  zagospodarowaniem  terenu  na  potrzeby
Płockiej  Galerii  Sztuki”.  Prace  konkursowe,  które  wpłynęły  do  organizatora  zostały
indywidualnie ocenione przez Sędziów. W wyniku rozstrzygnięcia, Sąd konkursowy nie przyznał
Nagrody I, przyznano Nagrodę II w wysokości 20 000 zł oraz dwie III Nagrody ex aequo po
5.000,00 zł.

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.  Wniosek  został  pozytywnie  oceniony  pod  względem  formalnym
i merytorycznym, jednak z uwagi na wyczerpanie środków w ramach danej alokacji nie został
skierowany do dofinansowania9.

B.24. Tumska Dycha

W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku zorganizowana została impreza sportowo-rekreacyjna
(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. 

W/w  impreza  zorganizowana  zostanie  również  w  2018  roku.  Z  Budżetu  Miasta  Płocka
przyznana została na ten cel 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
zorganizował  47  Regaty  o  Puchar  Wrzosu  Prezydenta  Miasta  Płocka.  Na  realizację
przedsięwzięcia przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 6.000 zł. 

9 Załącznik do uchwały nr 859/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. 
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Regaty  zorganizowane  zostaną  również  w  2018  roku.  Z  Budżetu  Miasta  Płocka  przyznana
została na ten cel dotacja w wysokości 5.000 zł. 

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

Miejskie Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  -  Przebudowano budynek przedszkola
oraz  zagospodarowano  działki  należące  do  placówki.  Całkowicie  przebudowano  układ
pomieszczeń  wewnątrz  budynku  dla  spełnienia  nowego  programu funkcjonalno-użytkowego
i pracy  placówki  dla  9  oddziałów.  W  przedszkolu  będzie  mogło  przebywać  180  dzieci.
W budynku  wydzielono  trzy  obszary  funkcjonalne:  blok  żywieniowy,  blok  dydaktyczny  oraz
zaplecze administracyjne. W skład bloku dydaktycznego wchodzi 9 sal przedszkolnych,  3 sale
nauczania  przeznaczone  na zajęcia  indywidualne   oraz  duża sala  zajęć  ruchowych.  Obiekt
przystosowano w pełni dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku zamontowano dźwig
osobowy  i  wykonano  pochylnię  przy  głównym  wejściu  do  budynku.  Blok  żywieniowy
wyposażono  w  nowy  sprzęt  technologiczny,   pomieszczenia  placówki  umeblowano  zgodne
z przeznaczeniem. Na zewnątrz powstały 4 place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych
dzieci,  z  nawierzchniami  poliuretanowymi  i  nowymi  urządzeniami  zabawowymi.  Koszt
przebudowy wyniósł  6,8 mln zł. 

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  wykonane  zostały  prace  remontowe  związane
z wymianą instalacji elektrycznych - III etap - seg. A i B. 

Gimnazjum Nr 4 -  W 2017 roku wykonane zostały prace remontowe związane z remontem
podłogi  w  stołówce  szkolnej  oraz  wykonano  przebudowę  pomieszczeń  zaplecza  sanitarno-
szatniowego bloku sportowego. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
dostosowania budynku przy ul. Miodowej 18 (po G4) do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17.
Dokumentacja  obejmowała  plac  zabaw,  zagospodarowanie  terenu  wraz  z  ogrodzeniem,
parkingami,  dostosowanie  budynku dla  osób niepełnosprawnych,  dostosowanie  budynku do
aktualnych  wymagań  ochrony  ppoż,  aktualizację  dokumentacji  termomodernizacji  budynku
wymiany instalacji c.o., węzła cieplnego oraz dokumentacji remontów pozostałych elementów
nie  podlegających  wymianie,  a  związanych  z  programem  funkcjonalnym  szkoły.  Trwają
procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy w/w robót budowlanych.

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  projektowo-
kosztorysową wymiany przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku szkoły oraz wykonano
roboty  budowlane  wynikające  z  dokumentacji.  W  2018  roku  opracowano  dokumentację
projektowo-kosztorysową oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych
z przebudową łazienek w segmentach A, B, C, D oraz bloku sportowego z terminem realizacji
do dnia 28 września 2018 roku.  
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Dom  Pomocy  Społecznej  „Przyjaznych  Serc” -  W  2017  roku  opracowano  dokumentację
projektowo-kosztorysową. W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie prac modernizacyjnych
związanych  z  dostosowaniem  budynku  do  wymagań  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej,
w tym zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji dla mieszkańców budynku. 

B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych położonych na drugim
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 przyznaje dotacje na wymianę systemów
ogrzewania  w  budynkach,  lokalach  mieszkalnych  lub  użytkowych,  polegające  na  likwidacji
palenisk węglowych i trwałe ich zastąpienie przez nowe źródło ogrzewania w postaci: 

• kotła gazowego,
• kotła olejowego,
• podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• źródła  ciepła  zasilanego  energią  elektryczną  (zamontowane  na  stałe  w  lokalu  lub

budynku),
• pompy ciepła.

W 2017 roku przyznano 4 dotacje  na  wymianę  źródeł  ciepła  w budynkach położonych na
drugim podobszarze rewitalizacji. 

W  2017  roku  przyjęto  bez  sprzeciwu  2  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  prac
termomodernizacyjnych. 

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

Rozbudowa ulicy Polnej i Na Skarpie – W terminie od 27 kwietnia 2016 roku do 15 maja 2017
roku  wykonano  kanalizację  deszczową,  nawierzchnię  jezdni,  chodników,  parkingów  oraz
oświetlenia ulicznego. 

Przebudowa  ul.  Nałkowskiej –  trwa  opracowywanie  dokumentacji.  Realizacja  zadania
zaplanowana została na drugą połowę 2018 roku.  

Rozbudowa  ul.  Łukasiewicza –  W  dniu  9  listopada  2017  roku  rozpoczęto  realizację
przedsięwzięcia  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji.  Planowany  termin  zakończenia  –
30.09.2018 r.

W  2017  roku  wybudowano  elektroenergetyczną  sieć  kablową  0,4  kV  oświetlenia  na  ulicy
Łukasiewicza w Płocku – chodnik wzdłuż cmentarza.
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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  w 2017  roku  zamontowano  10  punktów  kamerowych
w następujących  lokalizacjach:  Mościckiego;  Miodowa/Słodowa;  Miodowa/Bartnicza;
Łukasiewicza/Tysiąclecia;  Łukasiewicza/Kobylińskiego;  Dobrzyńska/Wcześniak;
Kobylińskiego/Topolowa; Rondo Grabskich; Rondo Stolarskiego; Słowackiego/Gałczyńskiego.

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 2017 roku wykonano remont chodników (nawierzchnia z kostki betonowej): Kredytowa 1,
Kredytowa 2, Na Skarpie 7, Bartnicza 1/Miodowa 5, Kredytowa 3, Kredytowa 4. Wykonano
nasadzenia drzew i  krzewów, ustawiono nowe lub wymieniono kosze na śmieci.  Wykonano
parking na Kredytowej 3.

Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida -  W 2017 roku w ramach zadania „Przebudowa
parkingów przy ul. Norwida” wykonano badania geotechniczne pod budowę parkingu przy ulicy
Norwida  7.  Opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową  oraz  wykonano  roboty
budowlane polegające na modernizacji parkingu przy ul. Norwida 7. 

Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - W 2017 roku opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy sali  gimnastycznej  z zapleczem
socjalnym,  łącznikiem  do  istniejącego  budynku  szkoły  oraz  zagospodarowaniem  terenu.
Ponadto  opracowano  dokumentację  oraz  wykonano  roboty  rozbiórkowe  istniejącej  sali
gimnastycznej. W 2018 roku zawarto umowę na budowę nowej sali gimnastycznej z terminem
realizacji do dnia 31 października 2018 roku.  

Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski - W 2016 roku opracowano
dokumentację  projektowo-kosztorysową  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych dla  siłowni  pod chmurką na osiedlu Dobrzyńska w oparciu o zgłoszony
projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok oraz wykonano roboty budowlane. W 2017
roku  rozliczono  finansowo umowę na wykonanie  robót  budowlanych związanych z  budową
siłowni pod chmurką na osiedlu Dobrzyńska. 

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

W 2016 roku zawarto umowę na budowę wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22,0 x 44,0 m
o nawierzchni poliuretanowej oraz placu zabaw o nawierzchni syntetycznej przewidzianych do
realizacji  przy  ul.  Teligi  na  Osiedlu  Radziwie  w Płocku.  W 2017 roku Urząd Miasta  Płocka
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rozwiązał umowę z wykonawcą. Została sporządzona inwentaryzacja, trwały prace zmierzające
do wszczęcia nowego postępowanie celem naprawy i dokończenia inwestycji. 

W dniu 18 maja 2017 roku została  podpisana umowa na roboty budowlano – montażowe
polegające na budowie placu zabaw o nawierzchni syntetycznej. Zakres robót przewidziany do
wykonania  obejmował  m.in.  przestawienie  obrzeży,  wykonanie  podbudowy,  dosypanie
i zagęszczenie  podbudowy,  dostawę  i  montaż  urządzeń  zabawowych  wraz
z fundamentowaniem,  dostawę  i montaż  ławki  młodzieżowej  wraz  z  fundamentowaniem,
wykonanie  nawierzchni  poliuretanowej,  dostawę  i  montaż  ogrodzenia  placu  zabaw  wraz
z fundamentowaniem, wymianę tablic informacyjnych, dostawę i montaż tablicy informacyjnej
o uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  oraz  obsianie
trawą.

W dniu 7 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na naprawę boiska wielofunkcyjnego.
Zakres  robót  obejmował  m.  in.  naprawę  nawierzchni  poliuretanowej,  naprawę  ogrodzenia
boiska  poprzez  wykonanie  poprawnego  mocowania  paneli  ogrodzeniowych  do  słupków
ogrodzenia i zastosowanie odpowiednich łączeń tłumiących (dźwiękochłonnych) oraz wymianę
tablic  informacyjnych.  W dniu 3  października 2017 roku został  odebrany cały zakres robót
dotyczący  wykonania  placu  zabaw  o  powierzchni  299,62  m2 oraz  naprawy  boiska
wielofunkcyjnego o powierzchni 960,21 m2. 

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 od strony ulicy Kolejowej,
które  będzie  chroniło  obiekt  przed  dostępem obcych  osób i  zwiększy  bezpieczeństwo w/w
obiektu.  Koszt realizacji zadania – 4.272.568,36 zł

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

Wydział Inwestycji i  Remontów posiada dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania
„Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji
–  budżet  obywatelski”  opracowaną  na  podstawie  przygotowanych  przez  Miejski  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płocku głównych założeń dotyczących utworzenia i prowadzenia Domu
Dziennego Pobytu (DDP) dla 50 seniorów na terenie Radziwia. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą
Finansową  Gminy  –  Miasta  Płock  na  lata  2018-2039  realizacja  przedmiotowej  inwestycji
zaplanowana jest na lata 2020-2021. 

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

W 2017 roku zakończono prace związane z przebudową ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od
ulicy Krakówka do Ronda 19 PP Odsieczy Lwowa. W ramach zadania wykonano kanalizację
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deszczową,  nową nawierzchnię  jezdni,  oświetlenie  i chodniki,  a  także  wybudowano  ścieżkę
rowerową.

Rozbudowa ulicy Zielonej – wykonano I etap rozbudowy ul. Zielonej na długości 450 m. Do
końca 2018 roku planuje  się  realizację  II  etapu o długości  200 m.  Realizacja  pozostałych
etapów planowana jest w przyszłych latach w miarę dostępnych środków. 

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 przyznaje dotacje na wymianę systemów
ogrzewania  w  budynkach,  lokalach  mieszkalnych  lub  użytkowych,  polegające  na  likwidacji
palenisk węglowych i trwałe ich zastąpienie przez nowe źródło ogrzewania w postaci: 

• kotła gazowego,
• kotła olejowego,
• podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• źródła  ciepła  zasilanego  energią  elektryczną  (zamontowane  na  stałe  w  lokalu  lub

budynku),
• pompy ciepła. 

W 2017 roku przyznano 1 dotację na wymianę źródeł ciepła w budynku położonym na trzecim
podobszarze rewitalizacji.

Na wykonanie prac termomodernizacyjnych w 2017 roku wydano 5 pozwoleń na budowę.  

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

W ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Miejski  Urząd Pracy  w Płocku w 2017 roku zastosował
działania aktywizacyjne dla ogółem 132 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji, w tym:

1. Przyznał 4 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej w tym: 3 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -
projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)"
współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego; 1  osobie  bezrobotnej  jednorazowo  środki  na  pojęcie  działalności
gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt pt. „Aktywizacja
osób  w  wieku  30  lat  i  powyżej  pozostających  bez  pracy  w  Mieście  Płocku  (II)”
współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego. W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 MUP w Płocku wydatkował na ten
cel  kwotę  ogółem  w  wysokości  80.000,00  zł.  Osoby  objęte  programem  rozpoczęły
działalność gospodarczą.
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2. Skierował  na  szkolenia  w  ramach  środków  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja
Rozwój - projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku
(II)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego 12 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji, w tym: 5 osób na szkolenie
„Kierowca wózków jezdniowych”, 7 osób na szkolenie „Spawanie metodą TIG 141”. MUP
w Płocku na przeszkolenie w/w osób wydał ogółem kwotę 49.028,92 zł.

3. Skierował ogółem 116 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji do odbycia stażu w tym:
68  osób  bezrobotnych  zostało  skierowanych  do  odbycia  stażu  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  -  projekt  pt. „Aktywizacja  osób  młodych
pozostających  bez  pracy  w Mieście  Płocku  (II)"  współfinansowany  ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 48 osób bezrobotnych
zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście
Płocku  (II)”  współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu  Społecznego. W  okresie  od  01.01.2017  do  31.12.2017  MUP  w  Płocku
wydatkował na ten cel kwotę ogółem w wysokości 842.117,33 zł. 

W  pierwszym  półroczu  2018  roku  MUP  zastosował  działania  aktywizacyjne  dla  96  osób
bezrobotnych zamieszkałych na obszarze rewitalizacji, w tym: 

• przyznał 11 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej;

• skierował ogółem 85 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji do odbycia stażu.

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 są 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  dotyczy  prywatnych  podmiotów,  które  realizują  działania
inwestycyjne na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji z własnych środków. 

Tabela 18: Liczba wydanych decyzji dotyczących nieruchomości położonych na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji  

Wyszczególnienie Rok
2016

Rok 
2017

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 43 54

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 11 17

Decyzje pozwolenia na budowę 110 90

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. 

Na tempo procesu rewitalizacji wielokrotnie wpływ mają kwestie finansowe. Proces rewitalizacji
prowadzony  jest  na  obszarach  zagospodarowanych,  które  uległy  degradacji.  Podjęcie
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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  trzy  nabory  wniosków w ramach  Działania  6.2  Rewitalizacja  miast
w ramach  RPO  WM 2014-2020.  W  ramach  pierwszego  naboru  Gmina-Miasto  Płock  złożyła
wniosek  o  dofinansowanie  projektu  pn.  „Aktywizacja  społeczno  -  gospodarcza
zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, a w ramach drugiego naboru
wnioskowała o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii
Sztuki”.  W dniu 24 kwietnia 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego ruszył nabór
wniosków  o  udzielenie  preferencyjnych  pożyczek  w  ramach  Inicjatywy  JESSICA  2.  Pożyczki
JESSICA 2 stanowią kontynuację dobrych praktyk z poprzedniej perspektywy unijnej (w ramach
JESSICY zrealizowane zostały m.in. projekty pn. "Rewitalizacja budynku dworca PKP w Płocku
wraz z terenem przydworcowym" oraz "Rewitalizacja zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej
–  Płock  Spółka  z  o.o.").  Obecnie  łączna  kwota  środków RPO WM 2014–2020  Działanie  6.2
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł. 

W celu usprawnienia realizacji  przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  Uchwałą Nr 612/XXXV/2017
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2017  roku  na  pierwszym podobszarze  rewitalizacji
ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr  3294/2017  Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 30 maja 2017 roku
projekt  uchwały  dotyczącej  ustanowienia  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  na  pierwszym
podobszarze  rewitalizacji  został  skierowany  do  konsultacji  społecznych,  które  zostały
przeprowadzone w terminie  od 1 do 30 czerwca 2017 roku.  W trakcie  trwania konsultacji
społecznych nie  zostały  złożone żadne uwagi  do projektu  uchwały.  Raport  podsumowujący
przeprowadzone  konsultacje  został  zamieszczony  na  stronie  internetowej  www.plock.eu
i www.rozwojmiasta.plock.eu.

Projekt  uchwały  został  omówiony  także  przez  członków  Płockiego  Komitetu  Rewitalizacji
podczas posiedzenia w dniu 21 czerwca 2017 roku. Członkowie Komitetu uznali, że nie wnoszą
uwag do przedłożonego projektu uchwały.  Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany
również przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Specjalna  Strefa  Rewitalizacji  ustanowiona  została  na  10  lat.  Na  jej  terenie  możliwe  jest
zastosowanie  szczególnych rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa,  planowania przestrzennego
oraz gospodarki nieruchomościami w tym m.in. związanych z:

• możliwością  przyznawania  dotacji  w  wysokości  nieprzekraczającej  50%  nakładów
koniecznych  na  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  lub
przebudowie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków,

• ustanowieniem prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze Strefy,
• uznaniem  budowy  lub  przebudowy  budynków  służących  rozwojowi  społecznego

budownictwa czynszowego za cel publiczny,
• ułatwieniem przekwaterowań na czas niezbędnych remontów,
• sprzedażą nieruchomości z bonifikatą w celu realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
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przez podmiot prywatny,
• brakiem  obowiązku  depozytu  w  przypadku  wywłaszczenia  nieruchomości

o nieustalonym stanie prawnym na cel publiczny,
• preferencjami  w  zamówieniach  publicznych  -  rozszerzenie  bezprzetargowego  trybu

udzielania zamówień publicznych na działania wynikające z programu rewitalizacji,
• możliwością  wykonania  prac  w  drodze  wykonania  zastępczego  z obciążeniem

hipotecznym, w przypadku, gdy nieruchomość znajdująca się na terenie Strefy stanowi
przedmiot  współwłasności  gminnej,  zaś  pozostali  współwłaściciele  nie  zamierzają
uczestniczyć w remoncie,

• możliwością  zwiększenia  stawki  opłaty  adiacenckiej  do  75%  w  odniesieniu  do
nieruchomości położonych na obszarze Strefy.

Dotychczas wykorzystano dwa mechanizmy tj.  prawo pierwokupu nieruchomości położonych na
obszarze Strefy oraz dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Strefy. 

Prezydent Miasta Płocka, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku  o  gospodarce  nieruchomościami 4-krotnie  skorzystał  z  prawa  pierwokupu.  Niniejsze
podyktowane było:
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• koniecznością  pozyskania  lokali  mieszkalnych  dla  osób  mieszkających  w  budynkach
przeznaczonych do kapitalnego remontu - realizacja przedsięwzięć ujętych w Płockim
Programie Rewitalizacji uzależniona była od nabycia lokalu mieszkalnego dla tych osób;

• optymalizacją  struktury  własnościowej  nieruchomości  wspólnej  –  gmina  posiadała
udziały w nieruchomości, 

• koniecznością  zapewnienia  komplementarności  przestrzennej  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych - nieruchomość zlokalizowana była w kwartale zabudowy na terenie
którego  w  Płockim  Programie  Rewitalizacji  zaplanowano  realizację  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych,

• koncentracją  zasobu  mieszkaniowego  w  kwartale  zabudowy,  niezbędnej  dla
kompleksowej rewitalizacji tego terenu.

W  dniu  26  kwietnia  2018  roku  uchwalony  został  miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego  "Śródmieście-Wschód"  w  Płocku  (Uchwała  Nr  765/XLVI/2018).  Trwa
opracowanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Borowiczki”.  W  dniu
28 listopada 2017 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  „Stare  Miasto”  (Uchwała  Nr  695/XXXIX/2017)  oraz  „Kwiatka-Królewiecka”
(Uchwała  Nr  696/XXXIX/2017).  Niniejsze  dokumenty  uregulują  kwestie  planistyczne  dla
terenów  wchodzących  w  skład  wyznaczonego  obszaru  rewitalizacji  oraz  skrócą  proces
przygotowawczy inwestycji.  

Wdrażanie Programu Rewitalizacji odbywa się na zasadzie partnerstwa (współdziałanie sektora
publicznego, pozarządowego i prywatnego), w sposób jawny i przejrzysty.

Proces informowania interesariuszy rewitalizacji 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”, SGB-Bank S.A., Fundację Banku Zachodniego WBK.

Prowadzona  jest  współpraca  z  Płockim  Komitetem  Rewitalizacji  powołanym  Zarządzeniem
Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 września 2016 r. Dotychczas odbyło się 11
posiedzeń  Komitetu.  Pierwsze  posiedzenia  Komitetu  ukierunkowane  były  na  opracowywany
Program Rewitalizacji. Kolejne posiedzenia związane były już z wdrażaniem tego dokumentu.
Omawiano  m.in.  kwestie  związane  z  ustanowieniem  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji,
funkcjonowaniem systemu dotacyjnego dla właścicieli obiektów zabytkowych, przystąpieniem
do  opracowania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  dla  Starówki,
realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opracowaniem tzw. kodeksu krajobrazowego. 
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Tabela 19: Zestawienie posiedzeń Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Rok Liczba posiedzeń

2016 6

2017 4

2018 (do 30.06) 1

W  2017  roku  przy  udziale  społeczności  lokalnej  opracowana  została  Koncepcja
zagospodarowania  osiedla  Skarpa,  którą  wykonał  architekt  Marek Dzięglewski  -  ABI.  Biuro
projektowe.  Dokument  ten  obejmuje  rozwiązania  w  zakresie  rewaloryzacji  i  modernizacji
układu  urbanistycznego  oraz  zespołów  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,
podniesienia jakości przestrzeni mieszkaniowej i publicznej, poprawy sytuacji środowiskowej
oraz  przedstawia  rozwiązania  w  zakresie  modernizacji  infrastruktury  komunikacyjnej,
technicznej  oraz  gospodarki  odpadami.  Na  jego  podstawie,  w  najbliższych  latach,  będą
realizowane działania infrastrukturalne na osiedlu Skarpa. 

W  dniu  28  czerwca  2018  roku  przyjęta  została  nowa  strategia  miasta  (Uchwała  Nr
810/XLIX/2018).  W  opracowanej,  przy  współudziale  społeczności  lokalnej,  Strategii
Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka  do  2030  roku  jako  jeden  z  celów strategicznych
wskazano  rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta. Tym samym, prowadzony proces
rewitalizacji uznany został za niezbędny do osiągnięcia całościowej wizji rozwoju miasta. 

Całość zebrał i opracował Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
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