
ROZDZIAŁ X. Rewitalizacja 

Proces  rewitalizacji  w  Płocku
prowadzony  jest  na  obszarze
wyznaczonym  Uchwałą Nr
277/XV/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2016 roku, na
podstawie  Płockiego  Programu
Rewitalizacji,  przyjętego  Uchwałą
Nr  442/XXV/2016  Rady  Miasta
Płocka z dnia 29 listopada  2016
roku,  a  następnie  zmienionego
Uchwałą Nr  492/XXVIII/2017
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  31
stycznia 2017 roku.
W  ramach  Płockiego  Programu
Rewitalizacji  zaplanowana  została
realizacja  37  podstawowych
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych
oraz 38 pozostałych przedsięwzięć,
które  służą  realizacji  celów
Programu.  Ich  rzeczowa
realizacja zakończy się w 2030 r.

Za proces wdrażania Programu odpowiada Prezydent Miasta Płocka przy pomocy Urzędu Miasta,
miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich. 
W strukturze Urzędu Miasta Płocka powołany został Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta,
który pełni rolę komórki wdrażającej Program. Do jego zadań należy w szczególności:

✔ przygotowywanie zmian/aktualizacji programu rewitalizacji;
✔ promocja  programu  oraz  prowadzenie  działań  edukacyjnych  i  informacyjnych

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

Programu Rewitalizacji;
✔ prowadzenie naboru przedsięwzięć zgłaszanych do ujęcia w Programie oraz ich ocena;
✔ pełnienie roli sekretariatu Płockiego Komitetu Rewitalizacji;
✔ częściowa realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
✔ wdrażanie  lokalnych  systemów  motywacyjnych  uruchomionych  w  ramach  realizacji

procesu rewitalizacji.
Pozostałe komórki organizacyjne
Urzędu  Miasta,  miejskie
jednostki  organizacyjne  oraz
spółki miejskie odpowiedzialne są
za  realizację  konkretnych
przedsięwzięć,  jak  również  ich
monitorowanie.  Za  realizację
części przedsięwzięć odpowiadają
podmioty prywatne, w tym m.in.
wspólnoty  mieszkaniowe,
podmioty  kościelne,  organizacje
pozarządowe. Podmioty, wskazane
w  Programie  jako  realizujące
przedsięwzięcie,  zobowiązane są
do  przekazywania  komórce
wdrażającej  Program  rocznych
kart  realizacji  przedsięwzięcia,
które  są  niezbędne  w  procesie
monitorowania  i  oceny
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Nowa siedziba POKiS przy ul. Jakubowskiego 10 wyremontowana w ramach
Programu Rewitalizacji

Elewacja budynku frontowego przy ul. Kolegialnej 8 wyremontowana w 
ramach dotacji



Programu.  Na  ich  podstawie  komórka  wdrażająca   opracowuje  sprawozdania  z  realizacji
Programu. Sprawozdania te, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Płocka, corocznie, po
upływie 6 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, przedstawiane są Radzie Miasta Płocka
oraz publikowane na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – Rewitalizacja i Estetyzacja. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w całości zrealizowano 9 przedsięwzięć ujętych
w Programie.  Za  ich  realizację  odpowiadała  Gmina  Miasto  Płock,  miejskie  jednostki
organizacyjne oraz spółki miejskie. W trakcie realizacji było natomiast 46 przedsięwzięć. 

Tabela 10.1: Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji 
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Stan realizacji

Liczba
podstawowych
przedsięwzięć

Lista A

Liczba
pozostałych

przedsięwzięć
Lista B

Razem

w liczbach
bezwzględnych

udział

Zrealizowane 5 4 9 12,0%

W trakcie realizacji, w tym:
- częściowo zrealizowane
- na etapie przygotowawczym

21
10
6

25
16
7

46
26
13

61,3%
34,7%
17,3%

Planowane do realizacji 
w późniejszym terminie

11 9 20 26,7%

Razem 37 38 75 100%

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka 

W 2018 r.  na  przedsięwzięcia  wpisane  do  Programu wydatkowano kwotę  ok.  177  mln  zł.
Najwięcej środków pochodziło z Budżetu Miasta Płocka, tj. ponad 106 mln zł.

Tabela 10.2: Zestawienie środków finansowych wydatkowanych w 2018 r. na realizację
przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji

Wyszczególnienie źródeł
finansowania

Podstawowe
przedsięwzięcia 

Lista A

Pozostałe
przedsięwzięcia 

Lista B
Wartość całkowita

Budżet miasta Płocka 60 463 005 zł 46 324 049 zł 106 787 054 zł

Środki unijne 30 573 349 zł 25 412 246 zł 55 985 595 zł

Środki spółek gminnych 6 161 740 zł 289 595 zł 6 451 335 zł

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

688 139 zł 0 zł 688 139 zł

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

2 009 855 zł 102 456 zł 2 112 311 zł

Środki innych jednostek publicznych 
(jednostki budżetowe, instytucje 
kultury)

2 306 991 zł 219 383 zł 2 526 374 zł

Środki kościołów i innych podmiotów
kościelnych

2 393 256 zł 40 000 zł 2 433 256 zł

Środki organizacji pozarządowych 128 549 zł 0 zł 128 549 zł

Razem 104 724 884 zł 72 387 729 zł 177 112 613 zł

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka 
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Zgodnie z zapisami Programu ocena efektów prowadzonego procesu rewitalizacji odbywa się za
pomocą przyjętych wskaźników, które obrazują stopień realizacji przedsięwzięcia. 

Tabela  10.3:  Zbiorcze  zestawienie  osiągniętych  w  2018  r.  wskaźników  realizacji
przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji

Nazwa wskaźnika Wartość

Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów komunikacyjnych 7 257 m

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospodarczą 24 szt.

Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem 2 szt.

Liczba osób objętych wsparciem 9 794 osób

Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem 297 szt.

Liczba utworzonych lokali mieszkalnych 8 szt.

Liczba utworzonych miejsc parkingowych 150 szt.

Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem 28 osób

Liczba wybudowanych budynków, obiektów 1 szt.

Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie 
bezpieczeństwa

2 szt.

Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych 9 szt.

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów 25 szt.

Liczba zakupionych autobusów z napędem ekologicznym (hybrydowym, 
elektrycznym lub innym spełniającym normę EURO VI)

25 szt.

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 96 szt.

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni 27 031 m2

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka 

W  2018  r.  wdrażane  były  następujące  lokalne  systemy  motywacyjne,  które  zostały
uruchomione w ramach realizacji procesu rewitalizacji:
1. Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego w zakresie rewitalizacji
(w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)
Otwarty  konkurs  ofert  realizowany  jest  w  ramach  przedsięwzięcia  ujętego  w  programie
rewitalizacji pod nazwą: A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  zamieszkujących  obszar  rewitalizacji.  W  2018  r.
konkurs  ofert  dla  organizacji  pozarządowych  ogłoszony  został  po  raz  drugi.  Zarządzeniem
Nr 4028/2018  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  23  lutego  2018 roku  przyznane  zostały  3
dotacje na łączną kwotę 70 000 zł. Dotacje rozliczone zostały na kwotę 69 840 zł.
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Tabela 10.4: Wykaz dotacji przyznanych w 2018 r. organizacjom pozarządowym na
realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nazwa
przedsięwzięcia

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację

Kwota
udzielonej

dotacji

Kwota
rozliczonej

dotacji
Opis przedsięwzięcia

„Lato z teatrem
dla dzieci i 
młodzieży. 
Kulturynek”

Fundacja
REVITA

16 500 zł 16 440 zł Zorganizowano  10  spektakli
teatralnych połączonych z warsztatami
dla  dzieci  i  młodzieży.  Spektakle
odbywały  się  na  pl.  Stary  Rynek  w
wakacyjne  poniedziałki.  Osoby
zagrożone  wykluczeniem  społecznym
mogły skorzystać  z  bezpłatnej  oferty
kulturalnej.  Była  to  ciekawa  forma
spędzenia czasu wolnego. 

„Na Starówce 
Potańcówka 
2018”

Fundacja
REVITA

22 000 zł 21 900 zł W  wakacyjne  piątki  zorganizowane
zostały  wzorem  lat  ubiegłych
potańcówki  na  pl.  Stary  Rynek.
Wydarzenie  motywowało  wszystkie
grupy  pokoleniowe  do  aktywnego
spędzenia  wieczorów  na  płockiej
starówce, poznawania nowych ludzi i
spotykania  się  w gronie  znajomych
na świeżym powietrzu.

„Stacja
RodziNovo”

STOWARZYSZ
ENIE
CZŁOWIEK
KULTURA

31 500 zł 31 500 zł 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  stanowiły  alternatywę
dla  dzieci  spędzających  czas  na
ulicach.

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka 

2.  Dotacje  na  wykonanie  robót  budowlanych  lub  prac  konserwatorskich
i restauratorskich  przy  nieruchomościach  niewpisanych  do  rejestru  zabytków,
położonych  na  obszarze  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  (zgodnie  z  zasadami
określonymi w Uchwale Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia
2017 roku  zmienionej Uchwałą Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22
marca 2018 roku)  
Dotacje  przyznawane  są  w  ramach  przedsięwzięcia  ujętego  w  programie  rewitalizacji  pod
nazwą: A.12. Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności energetycznej nieruchomości
położonych w centrum Płocka. W 2018 r. przyznanych zostało Uchwałą Nr 771/XLVI/2018 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 roku  6 dotacji na łączną kwotę 241 300 zł.  Zgodnie
z zatwierdzonymi sprawozdaniami dotacje zostały rozliczone na łączną kwotę 216 344,56 zł.
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Tabela 10.5: Wykaz przyznanych w 2018 r. dotacji na wykonanie robót budowlanych
lub prac konserwatorskich i  restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych
do rejestru zabytków 

Wykaz robót lub prac, na których 
wykonanie

przyznano dotację

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota rozliczo-
nej dotacji
zgodnie ze

sprawozdaniem

Uwagi

Odtworzenie stolarki okiennej w budynku
położonym w Płocku przy ul. Królewiec-
kiej 12

13 400,00 zł 13 400,00 zł —

Remont elewacji budynku położonego w 
Płocku przy ul. Gradowskiego 16

75 000,00 zł 50 813,50 zł

Beneficjent 
poniósł niższe 
koszty niż 
szacowano – 
potrącono 
24 186,50 zł 
dotacji

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

28 800,00 zł 28 800,00 zł —

Remont dachu budynku położonego w 
Płocku przy ul. Zduńskiej 9

73 200,00 zł 72 431,06

Beneficjent nie  
wykonał zadania 
w całości – 
potrącono 
768,94 zł dotacji

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

37 300,00 zł 37 300,00 zł —

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

13.600,00 zł 13.600,00 zł —

Razem 241 300,00 zł 216 344,56 zł —

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka 

3.  Dotacje  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót
budowlanych  przy  zabytku  wpisanym do  rejestru  zabytków (zgodnie  z  zasadami
określonymi w Uchwale Nr 378/XXI/2016  Rady Miasta Płocka  z dnia 30 sierpnia
2016 roku)
Dotacje  przyznawane  są  w  ramach  przedsięwzięcia  ujętego  w  programie  rewitalizacji  pod
nazwą:  A.19.  Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji.  W 2018 r. przyznanych zostało Uchwałą Nr 752/XLIII/2018 Rady
Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku 9 dotacji celowych na łączną kwotę 445 388 zł.
Zgodnie  z  zatwierdzonymi  sprawozdaniami  dotacje  zostały  rozliczone  na  łączną  kwotę
414 731,12 zł.
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Tabela  10.6: Wykaz  przyznanych  w  2018  r.  dotacji  na  sfinansowanie  prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Wykaz robót lub prac, na których
wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej
dotacji 

Kwota rozliczonej
dotacji zgodnie ze
sprawozdaniem

Uwagi

Remont elewacji kamienicy poło-
żonej przy ul. Kazimierza Wielkie-
go 9

49 770,00 zł 29 662,50 zł

Beneficjent poniósł
niższe koszty niż 
szacowano – 
potrącono 
20 107,50 zł 
dotacji

Remont pokrycia dachowego ka-
mienicy położonej przy pl. Obroń-
ców Warszawy 2

12 518,00 zł 12 518,00 zł —

Remont elewacji, remont pokrycia 
dachowego, częściowa wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej w ka-
mienicy położonej przy ul. Tum-
skiej 15 

50 710,00 zł 50 255,52,00 zł

Beneficjent poniósł
niższe koszty niż 
szacowano – 
potrącono 454,48 
zł dotacji 

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku
poprzez wymianę stropu nad II 
piętrem oraz remont dachu w czę-
ści wschodniej budynku frontowe-
go położonego przy ul. Grodzkiej 11

148 850,00 zł 140 213,21 zł

Beneficjent nie  
wykonał zadania w
całości – potrącono
8 636,79 zł dotacji

Remont elewacji południowo-
zachodniej budynku frontowego 
położonego przy ul. Kolegialnej 8

34 910,00 zł 34 910,00 zł —

Odnowienie elewacji kamienicy 
położonej przy pl. Stary Rynek 7

9 360,00 zł 9 004,40 zł

Beneficjent poniósł
niższe koszty niż 
szacowano – 
potrącono 355,60 
zł dotacji

Odnowienie elewacji położonej 
przy pl. Stary Rynek 17

8 270,00 zł 8 117,66 zł

Beneficjent poniósł
niższe koszty niż 
szacowano – 
potrącono 152,34 
zł dotacji

Odnowienie elewacji położonej 
przy pl. Stary Rynek 9

6 000,00 zł 5 049,83 zł 

Beneficjent poniósł
niższe koszty niż 
szacowano – 
potrącono 950,17 
zł dotacji

Odnowienie stolarki okiennej Ba-
zyliki Katedralnej w partii prezbi-
terium oraz w transepcie wraz z 
odnowieniem glifów okiennych 
wewnętrznych (polichromie) i ze-
wnętrznych oraz wykonaniem do-
kumentacji konserwatorskiej

125 000,00 zł 125 000,00 zł —

Razem 445 388,00 zł 414 731,12 zł —

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka 
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W grudniu 2018 r., na podstawie przeprowadzonych analiz, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji, opracowana została diagnoza służąca zmianie gminnego
programu rewitalizacji.  Ustalenia  zawarte  w  opracowanej  diagnozie  potwierdziły  zasadność
przystąpienia do zmiany zapisów gminnego programu rewitalizacji, co uczyniono na podstawie
Uchwały Nr 64/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 roku.

W  obszarze  dbania  o  estetykę  przestrzeni  miejskiej,  w  2018  r.  kontynuowane  były
działania Zespołu ds. Estetyki Miasta, który został powołany w 2015 r. Wydanych zostało 240
opinii plastycznych dotyczących m.in.:

✔ kolorystyki i wyglądu budynków (tj.: elewacja, dach, stolarka);
✔ lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych (m.in. tj. szyldy, banery, koziołki, stojaki,

bilbordy),
✔ małych  wolnostojących  obiektów budowlanych  (m.in.  tj.  kioski,  pawilony  handlowo-

usługowe), 
✔ obiektów małej architektury (m.in. tj. stoiska handlowe, kawiarenki letnie, wiaty, kosze

na śmieci, pojemniki na odpady, ławki, urządzenia rekreacyjne i sportowe), 
✔ opraw wizualnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, 
✔ oświetlenia placów, ulic oraz innych przestrzeni publicznych,
✔ miejskich terenów zielonych, 
✔ nawierzchni ulic i placów, 
✔ wyglądu taboru komunikacji miejskiej.

Wydane  opinie  plastyczne  dotyczyły  zamierzeń  realizowanych  na  nieruchomościach
wchodzących  w  skład  gminnego  zasobu  nieruchomości,  nieruchomościach  Skarbu  Państwa
położonych na terenie miasta, nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta i spółek
miejskich,  których większościowym, bądź  wyłącznym właścicielem jest  Gmina Miasto  Płock
oraz na wszystkich innych nieruchomościach, zarządzanych przez Prezydenta Miasta Płocka lub
podległe mu instytucje i organy.
W 2018 r. prowadzono także bieżącą współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
Płocka  realizującymi  inwestycje  miejskie,  w  tym  uczestnicząc  w  spotkaniach  roboczych
i uzgadniając  proponowane  rozwiązania  projektowe,  a  także  z  wykonawcami  na  etapie
realizacji inwestycji.
W ramach kształtowania świadomości społecznej w zakresie estetyki przestrzeni publicznej,
w 2018 r. zorganizowane zostały warsztaty z projektowania i aranżacji przestrzeni wspólnych,
warsztaty z edukacji architektonicznej dla dzieci oraz szkolenie dla przedsiębiorców z aranżacji
witryn sklepowych. Łącznie w w/w warsztatach wzięło udział 44 uczestników. Zorganizowane
zostały także konkursy  na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2018” i „Najpiękniejszą witrynę
świąteczną 2018”. 
W 2018 r. kontynuowane były prace związane z opracowaniem tzw. „kodeksu krajobrazowego
dla  miasta  Płocka”.  Opracowany  w  2017 roku  projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  zasad
i warunków  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic  reklamowych  i  urządzeń
reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabarytów,  standardów  jakościowych  oraz  rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane został wyłożony do publicznego wglądu.
W okresie 12.02.2018 – 23.03.2018 zbierano uwagi do projektu uchwały, a następnie trwała
ich analiza. 
W  celu  uporządkowania  przestrzeni  oraz  likwidacji  przypadkowości  w  zakresie  doboru
elementów małej  architektury  w  2018  r.  prowadzono  prace  nad  opracowaniem „Płockiego
Katalogu  Mebli  Miejskich”,  który  zawierać  będzie  zbiór  obiektów  małej  architektury  do
stosowania na terenie miasta Płocka.
W  2018  r.  opracowane  zostały  materiały  wyjściowe  do  realizacji  przedsięwzięć
infrastrukturalnych,  w  tym  koncepcja  zagospodarowania  terenu  rekreacji  publicznej  przy
ul. Chopina,  koncepcja  zagospodarowania  osiedla  przy  ul.  Bukowej,  program funkcjonalno-
użytkowy dla realizacji zadania pn. „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód
i zagrożeń  osuwiskowych  dla  istniejącej  infrastruktury  poprzez  przebudowę  ciągu
nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego”, a także  projekt
szopki Bożonarodzeniowej, która została zlokalizowana w okresie świątecznym na pl. Stary Rynek.
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