
ROZDZIAŁ VIII. Środowisko miejskie

Miasto  to  element  rozwoju
społecznego  i  gospodarczego
w przestrzeni,  która  jest
modyfikowana  przez  człowieka
poprzez  realizację  m.in.
różnorodnych  przedsięwzięć
inwestycyjnych. Zmiana środowiska
naturalnego  i  przekształcanie
istniejących ekosystemów wymaga
przemyślanych działań. W Płocku,
uwzględniając  ważkość  tych
elementów,  podejmowane
działania  wynikają  z  zasad
zrównoważonego  rozwoju,  ze
szczególnym  uwzględnieniem
form  ochrony  przyrody
i tworzenia przyjaznego otoczenia

przyrodniczego. Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane są również na podstawie
lokalnie obowiązujących dokumentów, w tym m.in.: „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Płocka na lata 2016-2022” (POŚ) przyjętego Uchwałą Nr 438/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z
dnia 29 listopada 2016 roku, „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Płock” (POP)
przyjętego Uchwałą Nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2017
roku oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) przyjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr
189/X/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku (z póź. zm.). 

Rysunek 8.1: Schemat najważniejszych elementów przyrodniczych Płocka

Źródło: Załącznik 1c do Uchwały NR 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku 
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Obszar  kluczowych  elementów  przyrodniczych  Płocka  to  rzeka  Wisła  wraz  z  najbliższym
otoczeniem, Jar rzeki Brzeźnicy i Jar rzeki Rosicy, a także tereny zieleni naturalnej i lasy.

Rysunek 8.2: Struktura użytkowa gruntów w Płocku

Źródło: Wydział Geodezji Urzędu Miasta Płocka

Struktura użytkowania gruntów, wynikająca z konkretnych baz danych prowadzonych przez
służby geodezyjne kraju, stanowi pewien punkt wyjścia do spojrzenia na przestrzeń miasta.
Dane pochodzące  z  badania  Corine  Land Cover  umożliwiają  klasyfikowanie  poszczególnych
przestrzeni do jednorodnych grup predefiniowanych. Podstawowe poziomy odnoszą się do:
1- terenów antropogeniczych (głównie odcienie czerwieni, różowe i jasny fiolet),
2 – terenów rolnych (głównie odcienie popielate),
3 – terenów lasów i ekosystemów seminaturalnych (głównie odcienie zielone),
4 - terenów podmokłych (odcienie ciemnoniebieskie)
5 – terenów obszarów wodnych (odcienie błękitne).

Rysunek 8.3: Klasyfikacja przestrzeni wg badania Corine Land Cover

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zobrazowania www.land.copernicus.eu 

W otoczeniu Płocka znajdują się liczne  tereny leśne, szczególnie na terenach graniczących
z miastem od strony południowej.  Natomiast  w  samym Płocku  występują  nieduże  obszary
zakwalifikowane jako lasy. Tym niemniej w 2018 r. sporządzono „Uproszczony plan urządzenia
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Miasta Płock na
okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.” (UPUL) wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.  Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  lasach  dokument  stanowi  podstawę  do
prowadzenia gospodarki leśnej na terenie miasta przez kolejne 10-lecie oraz określa zadania,
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które  należy  wykonać  na  terenach  lasów  w  celu  zachowania  ich  ciągłości,  trwałości
zrównoważonego  wykorzystania  funkcji  lasów,  a  także  powiększania  zasobów  leśnych.
Urządzeniem zostały objęte lasy prywatnej własności na powierzchni 315,8211 ha oraz lasy
komunalne na powierzchni 7,5093 ha. 

Dla mieszkańców miasta szczególnie ważne są tereny biologicznie czynne w ich codziennym
otoczeniu, które z reguły stanowią tereny silnie zurbanizowane. W tych obszarach pielęgnacja
zieleni podlega szczególnej uwadze służb miejskich i jest każdorazowo analizowana pod kątem
przekształceń  przestrzeni  i  przebudowy  tkanki  miejskiej.  Łącznie  w  2018  r.  posadzono
(z wyłączeniem drzew w pasach drogowych) 9 187 sztuk roślin, w tym: 

W ramach zadania pn. „Uzupełniające nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich na
terenie miasta Płocka w 2018 r.” posadzono 8 535 szt. roślin (spośród wyżej wymienionych),
w tym 379 drzew, 6 788 krzewów, 1 368 innych roślin wieloletnich. Posadzono m.in.: gatunki
rodzime drzew, takie jak: głóg pośredni, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, klon jawor,
wiąz szypułkowy oraz krzewy m.in.: berberys Thunberga, jałowce w odmianach, pigwowce,
tawuły  i  inne  rośliny  wieloletnie,  jak:  bluszcz  pospolity,  rozchodniki,  liliowce,  miskanty.
Na realizację  zadania  Gmina  Miasto  Płock  pozyskała  dofinansowanie  w  formie  dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie
332 718,09  zł,  co  stanowiło  74,99  %  kosztów  kwalifikowanych  zadania.  Sadzono  drzewa
I klasy  jakości,  w większości  o  obwodach w przedziale  16-18 cm (na wys.  1m),  które  na
podstawie  doświadczeń  z  lat  poprzednich  dobrze  adaptują  się  w  nowych  warunkach  i  są
odporniejsze na akty wandalizmu niż drzewa o mniejszych obwodach. 

Rośliny  zostały  posadzone  na  terenach  zieleni
publicznej  w celu uzupełnienia istniejących już
nasadzeń  roślin  ozdobnych  oraz  w  celu
wzbogacenia  istniejącej  zieleni  w  nowe
egzemplarze  roślin  ozdobnych.  Miejsca  zostały
wytypowane  na  podstawie:  zgłoszeń
mieszkańców,  Radnych  Rady  Miasta  Płocka,
wydanych  decyzji  administracyjnych
(rekompensaty  przyrodnicze  za  usuwane
w latach poprzednich drzewa i krzewy) oraz na
podstawie bieżącej kontroli w terenie prowadzonej
przez  pracowników  odpowiedzialnych  za
utrzymanie zieleni miejskiej.
Kwiaty jednoroczne, m.in.: begonie, aksamitki,
starce,  koleusy,  zostały  posadzone  na
kwietnikach,  w  kwiatonierach  i  wieżach
kwiatowych  w  miejscach  najliczniej
uczęszczanych  przez  mieszkańców  i  turystów,
takich  jak  np.:  pl.  Obrońców  Warszawy,
pl.  Narutowicza,  park  na  Wzgórzu  Tumskim,
skwer  Lutyńskiego,  Park  Północny.  W 2018 r.
odbyła  się  również  II  edycja  akcji  „Drzewa
Młodych  Płocczan”.  Jej  głównym celem  jest
upamiętnienie  narodzin  najmłodszych
mieszkańców,  poprzez  udział  uczestnika  akcji
w sadzeniu drzewa na terenie wybranego przez
siebie osiedla. Dodatkową formą upamiętnienia
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Rysunek 8.4: Nasadzenia realizowane 
przez Wydział Kształtowania Środowiska
w 2018 r.

Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Płocka
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narodzin  dziecka  jest  możliwość  umieszczenia  (poprzez  wbicie  w  ziemię  przed  drzewem)
tabliczki,  z  wpisaną  przez  uczestnika  akcji  treścią,  np.  datą  narodzin  dziecka,  imieniem,
nazwiskiem, itp.  W ramach II edycji akcji posadzono z udziałem mieszkańców 25 drzew na
osiedlach: Kolegialna, Miodowa, Podolszyce Południe, Międzytorze, Góry.
W  2018  r.  na  podstawie  bieżącej  kontroli  w  terenie  prowadzonej  przez  pracowników
odpowiedzialnych za utrzymanie terenów miejskich oraz na podstawie zgłoszeń mieszkańców
i Straży Miejskiej,  realizowano bieżącą konserwację zieleni w zakresie krzewów i trawników na
terenie  pasów  drogowych  ulic,  parków,  skwerów,  placów,  zieleńców  oraz  innych  terenów
gminnych  i  Skarbu  Państwa,  która  polegała  na:  nawożeniu  i  przycinaniu  krzewów
i żywopłotów,  odchwaszczaniu  rabat  z  roślinami,  podlewaniu  drzew  i  krzewów,  opryskach
ochronnych roślin, ściółkowaniu rabat z roślinami, koszeniu trawników i wykaszaniu chwastów,
wygrabianiu  trawników  i  rabat  z  roślinami  oraz  usuwaniu  drobnych  samosiewów  drzew
i krzewów. Ponadto odtwarzano zniszczone trawniki  na terenach zieleni,  m.in.  na  terenach
boisk  do  gry  w  piłkę  oraz  w  miejscach  „przedeptów”  lub  rozjeżdżonych  przez  nielegalnie
parkujące samochody. 
W  ramach  pielęgnacji  drzew  zabiegom  zostały  poddane  384  drzewa.  Wykonano  cięcia
sanitarne: usuwano gałęzie chore, suche, nadłamane, poprawiano statykę drzew oraz cięcia
techniczne,  polegające  na  usunięciu  kolizji  gałęzi  drzew,  np.  z  budynkami,  wiatami
przystankowymi, liniami energetycznymi. Założono 6 wiązań dynamicznych w koronach drzew,
które  poprawiły  wytrzymałość  drzew  na  podmuchy  wiatru  i  zwiększyły  bezpieczeństwo
mieszkańców.  Prowadzono  również  walkę  ze  szkodnikiem  kasztanowców  –  szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem,  poprzez  zawieszanie  w  koronach  drzew  215  sztuk  pułapek
feromonowych, które zwabiają samce owada i uniemożliwiają ich rozmnażanie, a tym samym
infekowanie  drzew.  Natomiast  na  podstawie  zgłoszeń  oraz  bieżącej  kontroli  usunięto  610
drzew, w tym uprzątnięto  269 drzew wywróconych z  korzeniami  lub złamanych w wyniku
działania czynników atmosferycznych, takich jak silne podmuchy wiatru i trąby powietrzne.
Drzewa usunięto ze względu na ich zły stan zdrowotny, usuwano drzewa obumarłe, drzewa
kolidujące z infrastrukturą, planowanymi inwestycjami gminnymi lub stwarzające zagrożenie
dla życia i mienia. 
Prowadzone  były  również  działania  w  zakresie zwalczania  barszczu  Sosnowskiego,  które
obejmowały wykaszanie  oraz  wykopywanie  całych  roślin  z  korzeniami,  a  także  działania
chemiczne  polegające  na  opryskaniu  odrastających,  uprzednio  wykoszonych  barszczy
Sosnowskiego,  mieszanką  herbicydów,  które  niszczą  zarówno  części  nadziemne  jak
i podziemne rośliny.

Bardzo istotnym zagadnieniem związanym ze środowiskiem miejskim jest jakość powietrza.
Działania w zakresie poprawy jakości powietrza w Płocku koncentrują się na następujących
celach:  zmniejszeniu  emisji  zanieczyszczeń  z  ogrzewania  (w  związku  z  przekroczonym
poziomem wartości dopuszczalnej pyłu PM10), obniżeniu emisji CO2 (przeciwdziałanie zmianom
klimatu), rozwoju zbiorowego transportu niskoemisyjnego. 
Aby  zoptymalizować  działania  w  zakresie  likwidacji  pieców  węglowych,  wykonano
inwentaryzację źródeł niskiej emisji  na terenie miasta w zabudowie jedno i  wielorodzinnej,
z której  wynika,  że  palenisk  na  paliwo  stałe  jest  co  najmniej  4 897.  Na  podstawie
inwentaryzacji  stworzona  została  baza  danych,  która  umożliwia  sprawniejsze  dotarcie
z dofinansowaniem do mieszkańców z obszarów, na których występuje ogrzewanie węglowe.
Dzięki  tym  działaniom  łatwiej  będzie  określić  priorytety  działań  wynikających
na przykład z „Programu ochrony powietrza” czy innych programów służących wsparciu polityki
miasta w tym zakresie.
Gmina Miasto Płock corocznie począwszy od 2016 r. udziela mieszkańcom dotacji celowych na
zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W 2018 r. udzielono 88 dotacji, na
łączną kwotę 469 820,00 zł. W wyniku czego zlikwidowano 88 palenisk węglowych i zastąpiono je
w 84 budynkach ogrzewaniem gazowym, a w 4 budynkach ogrzewaniem z sieci cieplnej. 
W  ramach  wspomagania  zadań  państwowego  monitoringu  środowiska,  innych  systemów
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, od września 2018 r. na okres roku
wynajęto od Konsorcjum DACSYSTEM Sp. z o.o. i Fundacji Monitoringu Atmosfery Aglomeracji
Gdańskiej „ARMAAG” stację pomiarową wraz z obsługą mającą na celu ocenę stanu jakości
powietrza  w  naszym  mieście.  Fundacja  posiada  certyfikat  Akredytacji  Laboratorium
Badawczego co oznacza, że pomiary wykonywane są zgodnie z metodykami referencyjnymi
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oraz  wymaganiami  dotyczącymi  jakości  pomiarów i  ich  metod  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra  Środowiska.  Stacja  zlokalizowana  jest  na  terenie  Politechniki  Warszawskiej  Filii
w Płocku  przy  ul.  Łukasiewicza  17.  Miejsce  to  zostało  wyznaczone  przez  specjalistów
współpracujących  z  Fundacją  ARMAAG  jako  modelowy  obszar  reprezentatywności  dla  tła
miejskiego  w  Płocku.  Pomiary  obejmują  następujące  substancje:  węglowodory  BTEX,
siarkowodór  H2S,  ditlenek  siarki  SO2,  tlenki  azotu  Nox,  monotlenek  węgla  CO,  ozon  03,
pył PM10 i  PM 2,5.   Oprócz  pomiarów zanieczyszczeń wykonywane są  równolegle  pomiary
podstawowych parametrów meteorologicznych niezbędnych do interpretacji wyników ze stacji.

Ponadto  jako  uzupełnienie  działań
zakupiono 5 mierników do pomiaru pyłu
PM10 i PM2,5.  Pomiar jest realizowany
od  października  2018 r.  przez  okres  24
miesięcy.  Mierniki  umieszczone  są
w rejonie  zabudowy  jednorodzinnej  na
osiedlach:  Radziwie,  Wyszogrodzka,
Stare Miasto, Trzepowo, Borowiczki. Dane
ze stacji pomiarowej i mierników pyłu na
bieżąco  publikowane  są  na  stronie
internetowej  Urzędu  Miasta  Płocka
https://powietrze.plock.eu/. 
Ponadto od 1 października 2018 r. do 15
marca  2019  r.  prowadzona  była
kampania  pomiarowa  powietrza  metodą

pasywną, która obejmowała 6 serii pomiarowych, wykonywanych z częstotliwością co cztery
tygodnie  w  12  punktach  na  terenie  miasta.  Zakres  obejmował  pomiar  następujących
substancji: H2S, SO2, NO i BTEX (siarkowodór, dwutlenek siarki, tlenek azotu i węglowodory:
benzen,  toluen,  etylobenzen  i  ksylen).  Określenie  stężeń  badanych  związków  zostanie
wykonane w niezależnym akredytowanym laboratoriom w Wielkiej Brytanii. Analiza badań wraz
z raportem zostanie wykonana przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii
Nauk z Zabrza w terminie do końca maja 2019 r. Po roku funkcjonowania stacji Konsorcjum
przedstawi raport końcowy z uwzględnieniem danych ze stacji,  mierników do  pomiaru pyłu
PM10 i PM2,5 oraz pomiaru metodą pasywną.

W 2018 r.,  na podstawie  wydanych przez  Prezydenta Miasta Płocka upoważnień,  strażnicy
miejscy  przeprowadzili  ogółem 300  kontroli w  zakresie  spalania  odpadów  w  paleniskach
domowych i przydomowych kotłowniach na podstawie art. 191 ustawy o odpadach oraz art.
334 ustawy Prawo ochrony środowiska. W wyniku tych działań udzielono 2 pouczeń, nałożono
9 mandatów karnych, 2 sprawy skierowano do czynności wyjaśniających celem sporządzenia
wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto w 32 przypadkach dokonano kontroli wilgotności drewna,
które nie wykazały przekroczenia normy powyżej 20% oraz w 3 uzasadnionych przypadkach
pobrano próbki popiołu do badań laboratoryjnych. W jednym przypadku badania potwierdziły
spalanie odpadów. Sprawca został ukarany mandatem karnym.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2017 r.
dokonano oceny stanu akustycznego środowiska sporządzając „Mapę akustyczną miasta Płocka”.
Dla  terenów,  na  których  poziom  hałasu  przekraczał  poziom  dopuszczalny,  zaktualizowano
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - aktualizacja 2018 r.” - zwany
dalej Programem, który został przyjęty przez Radę Miasta Płocka Uchwałą Nr 858/LIII/2018
z dnia 25 października 2018 roku. Z analizy stanu akustycznego wynika, że źródłem hałasu,
którego uciążliwość jest odczuwalna przez największą grupę mieszkańców miasta, jest hałas
drogowy. Hałas przemysłowy i  kolejowy ma jedynie niewielkie znaczenie lokalne. Problemy
związane z przekroczeniami wartości dopuszczalnych dla hałasu przemysłowego mogą zostać
rozwiązane w oparciu o istniejące przepisy prawne. Hałas kolejowy ze względu na niewielkie
znaczenie  nie  wymagał  opracowywania  działań w aktualizacji  POŚPH.  Na podstawie  „Mapy
akustycznej” wyodrębnione zostały obszary najbardziej narażone na ponadnormatywny poziom
hałasu  drogowego  oraz  wyznaczony  został  dla  tych  obszarów,  tzw.  wskaźnik  M,  wiążący
wielkości przekroczeń poziomu dopuszczalnego z ilością mieszkańców narażonych na hałas. Na
podstawie  wyznaczonych  wartości  wskaźnika  M  wyodrębnionych  zostało  25  obszarów
najbardziej narażonych na hałas drogowy. Dla wyodrębnionych obszarów wyznaczone zostały
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cele strategiczne i cele operacyjne. Celem strategicznym POŚPH jest obniżenie poziomu hałasu
w środowisku  do  wartości  dopuszczalnych,  wyrażonych  przy  pomocy  długookresowych
wskaźników oceny hałasu. Uwzględniając wielkość wskaźnika M i możliwości realizacji działań
antyhałasowych,  zaproponowane  zostały  działania  operacyjne  krótkookresowe,
średniookresowe i długookresowe. 

Środki  naprawcze  zmierzające  do  ograniczenia  uciążliwości  hałasowej,  aby  mogły  być
skuteczne,  muszą  mieć  charakter  kompleksowy  i  należy  je  realizować  za  pomocą
zintegrowanych działań przede wszystkim w dziedzinie  planowania  przestrzennego,  polityki
transportowej, rozwiązań prawnych oraz w zakresie technicznych i organizacyjnych środków
ochrony  środowiska.  Z  tego  powodu  realizacja  szeregu  działań  proponowanych  w  innych
dokumentach strategicznych wpłynie w istotny sposób na klimat akustyczny miasta.  Są to
działania  niezależne  od  POŚPH,  ale  spójne  z  jego  celami.  Najważniejsze  z  nich  dotyczą
realizacji polityki komunikacyjnej oraz budowy i modernizacji wewnętrznego układu drogowego
miasta.  Spowodują  one  znaczną  poprawę  klimatu  akustycznego,  nie  wystarczą  jednak  do
uzyskania  takiego  stanu,  w  którym  dalsze  działania  ograniczające  hałas  drogowy  będą
zbyteczne. 

Ponadto w 2018 r. Gmina Miasto Płock prowadziła szereg akcji mających na celu  edukację
ekologiczną mieszkańców:
✔ Trzydniowe  warsztaty  edukacyjne  przeprowadzone  w  Modelowym  Wiejskim  Centrum

Ekoturystyki  Przyjaznej  Środowisku w Sendeniu,  pn.: „Razem dla czystego powietrza”.
Podczas warsztatów ekologicznych została przygotowana grupa młodzieżowych liderów do
pracy w swoich środowiskach lokalnych, która zrozumiała, że każdy z nas ma obowiązek
dbać o środowisko i  czystość powietrza,  że nasza przyszłość i  zdrowie zależy od nas,
naszej  wiedzy  ekologicznej  i  naszego  postępowania.  Młodzieżowi  liderzy  –  uczestnicy
warsztatów ekologicznych -  zdobyli  niezbędną wiedzę  oraz  narzędzia  do  dalszej  pracy
w swoich środowiskach lokalnych.

✔ Akcja  promocyjno–edukacyjna  w  zakresie  gospodarki  niskoemisyjnej  oraz  promocji
rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń pn.: „Nasze powietrze –
nasza wspólna sprawa”.

✔ Stoisko  edukacyjno–prezentacyjne  w  trakcie  otwartej  imprezy  lokalnej  skierowanej  do
płocczan,  na  którym  prezentowana  była  wystawa  dot.  ochrony  powietrza,  w  tym
gospodarki  niskoemisyjnej  oraz  promocja  rozwiązań  przyczyniających  się  do  redukcji
emisji zanieczyszczeń.

✔ Zorganizowano  pokaz ekonomicznego palenia w najprostszych piecach i kotłach. Pokaz
przeprowadzony był na otwartym terenie, tak aby wszyscy zainteresowani tematyką mogli
w nim uczestniczyć. Realizatorem pokazów byli twórcy przedsięwzięcia Czyste Ogrzewanie,
którzy stworzyli bazę rzetelnej wiedzy, pozwalającej bez wydatków zacząć palić o wiele
czyściej i bardziej ekonomicznie, mając na celu poprawę katastrofalnej kultury technicznej
spalania węgla i drewna w Polsce – co daje niższe koszty ogrzewania i brak duszącego
smrodu w powietrzu.

✔ Warsztaty w przedszkolach i szkołach w Płocku pn.: „Powietrze! – miej wpływ na to, czym
oddychasz,  wspólnie  o  powietrze  dbamy”,  podczas  których  dzieciom  i  młodzieży
przedstawiono, czym jest powietrze, jakie ma właściwości i dlaczego jest tak ważne dla
środowiska.  Uczestnicy  dowiedzieli  się  jak  mieszkańcy  Ziemi  przyczyniają  się  do
zatruwania powietrza oraz poznali sposoby polepszenia stanu atmosfery.

✔ Warsztaty podzielone zostały na część teoretyczną i część praktyczną. Część teoretyczna
przebiegała w oparciu o prezentację multimedialną. Natomiast druga cześć warsztatów
obejmowała doświadczenia z użyciem „Zestawu do badania jakości powietrza w walizce
terenowej”.

✔ Konkurs pod hasłem „Dzień bez samochodu”, którego celem było przygotowanie działań
edukacyjnych  w  zakresie  szkodliwości  zanieczyszczeń,  hałasu  komunikacyjnego  i  zbyt
dużego natężenia  ruchu wynikającego  z  nadużywania  samochodu  jako  indywidualnego
środka transportu w mieście, zachęcenie do korzystania z innych niż samochód sposobów
przemieszczania się oraz popularyzacja kampanii „Dzień bez samochodu”.

✔ Pogadanki  ekologiczne  na  temat  odpadów  i  ich  prawidłowej  segregacji  wśród  dzieci
przedszkolnych z terenu miasta, których celem było:
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- kształtowanie umiejętności segregowania odpadów,
- wyjaśnienie pojęć: odpady, segregacja, recykling,
- wskazanie możliwości wtórnego wykorzystania odpadów,
- rozwijanie zainteresowań ekologicznych,
- przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych działań, by ograniczyć ilość odpadów,
- rozbudzenie świadomości ekologicznej.

Specyficznym dla Płocka zagadnieniem ze względu na położenie są tereny wrażliwe na ruchy
masowe ziemi, czyli miejsca w których potencjalnie mogą wystąpić osuwiska. Takie obszary
znajdują się w prawobrzeżnej części miasta. Na Skarpie Wiślanej w Płocku zainstalowanych
jest 16 inklinometrów, tj. rur wykonanych z tworzywa mogących odkształcać się w kierunku
poziomym. Dół tych rur osadzony jest na głębokościach, na których nie spodziewa się już
przemieszczeń.  Wielkość  i  kierunek  ruchu  przemieszczenia  rur  określa  również  skalę
przemieszczeń gruntów, w których zostały osadzone. Możliwa jest szczegółowa interpretacja
odchyleń na poszczególnych poziomach.  Po zamontowaniu rur dla  każdej z  nich wykonano
pomiar pierwszy zwany pomiarem zerowym, każdy następny pomiar uwzględnia pierwotnie
określony  kształt  krzywizny  osadzania  rury.  Prowadzone  okresowo  pomiary  i  wykonywane
analizy przemieszczeń dają obraz aktualnego stanu, a co równie ważne wskazują na tendencje
i potencjalne przyszłe zagrożenia stateczności skarpy.
W  2018  r.  w  ramach  monitoringu  przemieszczeń  wgłębnych  Skarpy  Wiślanej  dokonano
pomiarów  w  12  kolumnach  inklinometrycznych  zainstalowanych  na  odcinku  staromiejskim
Skarpy  oraz  w  4  kolumnach  inklinometrycznych  zlokalizowanych  w  rejonie  ul.  Grabówka.
Analiza przemieszczeń wgłębnych w kolumnach inklinometrycznych wskazuje na:
✔ Brak istotnego zagrożenia stateczności Skarpy na odcinku staromiejskim;
✔ Brak wyraźnych płaszczyzn poślizgu, w wykresach nie notuje się również wyraźnej tendencji

do blokowego przemieszczania górotworu;
✔ Ogólną tendencję do przemieszczania górotworu w kierunku zgodnym z upadem skarpy

oraz w kierunku do niego prostopadłym (w kierunku przepływu wód Wisły);
✔ Drobne  przemieszczenia,  zwłaszcza  w  strefie  nawodnionych  gruntów  gruboziarnistych,

związane być mogą ze zmianami wilgotności obsypki w sytuacji, gdy wypełnienie między
pionem inklinometrycznych a górotworem stanowi urobek lub grunt gruboziarnisty, a nie
mieszanina bentonitowo–cementowa.

Ponadto  wykonano  badania  geologiczno-inżynierskie  w  rejonie  Zespołu  Sakralnego
Podominikańskiego, które pozwoliły ocenić wpływ Skarpy Wiślanej na zabytkowe obiekty w tym
rejonie  i  wskazały  niezbędne  do  wykonania  działania  (umocnienia,  odwodnienia,
odpowiedniego  zagospodarowania)  dla  zachowania  stateczności  skarpy.  Na  podstawie
wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych oraz obliczeń stwierdzono, że:
✔ Na przedmiotowym terenie panują skomplikowane warunki gruntowe, głównie z powodu

występowania  słabonośnych  gruntów  antropogenicznych  pokrywających  teren  skarpy
wiślanej w tym rejonie warstwa o miąższości sięgającej do 8 metrów.

✔ Wszelkie  nowe inwestycje  budowlane (także remonty i  przebudowy) realizowane w tym
rejonie wskazuje się zaliczyć do III kategorii geotechnicznej, co sprawia, że dla nich musi
być  opracowany  projekt  geotechniczny  określający  specjalistyczne  roboty  budowlane
wynikające  z  rozpoznanych  skomplikowanych  warunków  gruntowych  (np.  wzmocnienie
gruntów, odwodnienia itp.);

✔ Z wykonanych  obliczeń sprawdzających obecną stateczność  skarpy wynika,  że  jest  ona
stateczna. Wydzielony odcinek górnej krawędzi skarpy położony wzdłuż jaru ze schodami
Broniewskiego wymaga dodatkowych badań geotechnicznych i opracowania projektu ew.
wzmocnienia terenu w przypadku realizowania inwestycji/remontów na koronie skarpy;

✔ Zaleca się wykonać ekspertyzę techniczną sieci kanalizacji deszczowej w rejonie zabudowy
Zespołu  Sakralnego  (istniejącej  od  strony  ul.  Kościuszki).  Wszystkie  wody  z  dachów
i powierzchni utwardzonych muszą być przejęte i skierowane do kanalizacji deszczowej (nie
do ziemi na skarpie wiślanej, jak to się odbywa obecnie);

✔ Zaleca  się  rozważyć  zaprojektowanie  i  wykonanie  stałego  drenażu  opaskowego
przejmującego wody przypowierzchniowe w poziomie posadowienia fundamentu budynków
Zespołu  Sakralnego.  Zapobiegnie  to  zmianom  wilgotnościowym  w  tej  strefie.  Wody
z drenażu należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

✔ Przy  realizacji  obecnych  kierunków  zagospodarowania  omawianego  rejonu  miasta  nie
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prognozuje  się  powstania  i  rozwoju  procesów  erozyjnych  skutkujących  powstaniem
osuwisk i ruchów masowych ziemi zagrażających ogólnej stateczności Skarpy;

✔ Wykonany w odległości 18 metrów od budynków Zespołu Sakralnego Podominikańskiego
inklinometr INK5 o głębokości 35,0 m należy włączyć do pomiarów ogólnej stateczności
Skarpy Wiślanej w Płocku realizowanych corocznie w dwóch seriach pomiarowych.

W granicach  administracyjnych  miasta  funkcjonują  również  tereny  rolne,  które  prowadzą
produkcję rolną. Sektor rolnictwa jest wrażliwy na warunki klimatyczne, których zmienność
powoduje okresowe straty rolne. W czerwcu 2018 r. wystąpiono z wnioskiem do Wojewody
Mazowieckiego  o  powołanie  Komisji  ds.  szacowania  szkód  w  gospodarstwach  rolnych
powstałych  wskutek  niekorzystnego  zjawiska  atmosferycznego,  jakim  była  susza.
Szacowaniem  strat  objęto  36  gospodarstw  o  łącznej  powierzchni  336,29  ha,  z  czego
sporządzono protokoły, stanowiące podstawę do uzyskania przez rolników pomocy finansowej,
jak również ubiegania się o preferencyjne kredyty.
Wydział  Kształtowania  Środowiska  jest  jednym  z  interesariuszy  „Programu  opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Miasta
Płock”. Programem opieki w 2018 r. objęte były zwierzęta bezdomne, koty wolno żyjące oraz
zwierzęta  gospodarskie,  przebywające  w  granicach  administracyjnych  Płocka.  Większość
działań określonych w Programie dotyczy psów i  kotów, ponieważ skala bezdomności  tych
zwierząt w Płocku, podobnie jak w całym kraju, jest duża. Koty wolno żyjące, bytujące głównie
w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność
zapobiega  rozprzestrzenianiu  się  gryzoni  (myszy  i  szczurów).  Koty  te  nie  są  zwierzętami
bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących
Gmina  Miasto  Płock  finansuje  zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  oraz  leczenie  tych  zwierząt.
Ponadto wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (tzw. karmicieli) poprzez
zapewnienie karmy dla dokarmianych kotów.  W 2018 r. na realizację zadania pn „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miasto Płock” została wydatkowana kwota 1 618 851,88 zł zł. 
Ponadto działania w zakresie ochrony środowiska obejmowały również reglamentację stanu
środowiska, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych.
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