
Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

Opis podjętych działań w celu realizacji przedsięwzięć ujętych
w gminnym programie rewitalizacji.

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

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

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2018 roku po raz drugi został ogłoszony otwarty
konkurs ofert1 na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W odpowiedzi na ogłoszenie
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  5  stycznia  2018  roku  wpłynęły  3  oferty.  Wyniki
otwartego konkursu ofert ogłoszone zostały w dniu 23 lutego 2018 roku2. Zgodnie z nimi
przyznano 3 dotacje na realizację następujących przedsięwzięć.

Tabela 1: 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  zorganizowano  10
spektakli teatralnych połączonych z warsztatami dla
dzieci i młodzieży. Spektakle odbywały się na placu
Stary  Rynek  w  wakacyjne  poniedziałki.  Dzięki
zorganizowanym  spektaklom  osoby  zagrożone
wykluczeniem  społecznym  mogły  skorzystać  z
bezpłatnej  oferty  kulturalnej.  Zaoferowana  forma
obcowania  z  kulturą  stanowiła  ciekawą  formą
spędzenia czasu wolnego.

„Na Starówce 
Potańcówka 2018”

22.000 zł Fundacja REVITA W  ramach  przedsięwzięcia  w  wakacyjne  piątki
zorganizowane  zostały  wzorem  lat  ubiegłych
potańcówki  na  placu  Stary  Rynek.  Wybrane  do
dofinansowania  przedsięwzięcie  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”

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.

1 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.
2 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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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 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.

W dniu  5  października  2018  roku  zostały  zorganizowane  warsztaty  dla  mieszkańców
Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  w  zakresie  projektowania  i  aranżacji  przestrzeni
wspólnych,  a  w  dniu  6  października  2018  roku  warsztaty  w  zakresie  edukacji
architektonicznej  dla  dzieci.  Podczas  warsztatów  dla  dorosłych  uczestnicy  mogli  na
przykładzie  wybranej  przestrzeni  zastanowić  się  nad  jej  słabymi  i  dobrymi  stronami,
zaproponować jej zmiany oraz uzyskać informacje skąd pozyskać środki na ich realizację.
Dzieci  w  formie  zabawy  zapoznali  się  natomiast  z  przestrzenią  Starego  Rynku  oraz
zbudowali własną makietę Starówki.   

Realizacja przedsięwzięcia A.1 kontynuowana jest w roku 2019. 

A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka

Fundacja  „Fundusz  Grantowy dla  Płocka”  w partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem Wędka
zrealizowała w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku projekt
pn. „Pracujemy na ulicy - wdrażanie streetworkingu na terenie Miasta Płocka w latach
2017-2018”, który był współfinansowany ze środków budżetu miasta Płocka. Projekt był
realizowany  m.in.  na  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  –  Radziwie  (ul. Popłacińska).
W ramach realizacji  przedsięwzięcia zatrudniono 3 streetworkerów – pedagogów ulicy,
którzy  prowadzili  streetworking  na  trzech  obszarach/podwórkach:  osiedle  Żyzna  –
ul. Boryszewska, Radziwie – ul. Popłacińska i  tzw. Cholerka – ul. Bukowa i ul. Słoneczna
dla  23  dzieci  podzielonych  na  3  grupy.  W  trakcie  realizacji  projektu  streetworkerzy
organizowali czas wolny swoim podopiecznym – prowadzili zajęcia sportowe, rekreacyjne,
muzyczne,  plastyczne,  uspołeczniające  oraz  rozwijające  zainteresowania  i  zdolności
dzieci. Zajęcia odbywały się w plenerze, na podwórkach zamieszkałych przez dzieci i ich
rodziny,  a  także  organizowane  były  wyjścia  do  kina,  parków,  na  basen  itp.  Zajęcia
prowadzone  były  przeważnie  popołudniami,  bądź  w  weekendy.  Podopieczni  i ich
pedagodzy zrealizowali również 9 projektów dziecięcych, w tym m.in. dwudniowy wyjazd
do  Cierszewa  (dzieci  zorganizowały  sobie  transport,  nocleg,  atrakcje,  wyżywienie);
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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. 

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 (50 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 Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1
„Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu” w wysokości ok. 1,3 mln zł.

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

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji. 
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A.5.  Zamieszkaj  w  centrum  -  przebudowa  pierzei  ulicy  Sienkiewicza  wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych

ul. Sienkiewicza 38
Przedsięwzięcie, za którego realizację odpowiada MZGM TBS Sp. z o.o. podzielone jest na
dwa etapy:

 Etap I - przebudowa budynku frontowego i oficyny prawej, 

 Etap II - budowa (odbudowa) oficyny lewej oraz budowa budynku mieszkalno-
usługowego przylegającego do ul. Kaczmarskiego.

W  ramach  realizacji  etapu  I  w  2018  roku  zostały  wykonane  następujące  roboty
budowlane: wykonano konstrukcję stalową zabezpieczającą ściany budynku frontowego,
wzmocniono  fundamenty  budynku  frontowego  i  oficyny  prawej  metodami  iniekcji
strumieniowej (jet-grouting) oraz podbicia (minowania), wybetonowano płytę żelbetową
w  poziomie  piwnic  budynku  frontowego,  wzmocniono  ściany  budynku  i  naprawiono
wszelkie  rysy  i  pęknięcia  ścian  za  pomocą  zszywania,  wymieniono  ceglane  nadproża
drzwiowe i  okienne na stalowo-żelbetowe, skuto stare tynki,  przemurowano istniejące
ściany  wewnętrzne  i  wykonano  nowe  ścianki  działowe,  wymieniono  zużyte  stropy
drewniane  na  żelbetowe  (gęstożebrowe),  zdemontowano  istniejące  zużyte  pokrycia
dachowe  budynku  frontowego  i  oficyny  prawej  wraz  z  więźbami  dachowymi,
zamontowano nowe więźby dachowe i pokrycia dachowe budynku frontowego i oficyny
prawej,  wykonano  izolacje  przeciwwilgociowe  ścian  fundamentowych,  wykonano  od
wewnątrz  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynków  i  poddaszy,  odrestaurowano
i zamontowano  nową  stolarkę  okienną,  zrekonstruowano  stalowe  attyki  na  budynku
frontowym, wykonano wewnętrzne instalacje c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne,
pożarowe,  wykonano  tynkowanie  ścian  i  sufitów,  wykonano  podposadzkowe  wylewki
betonowe, wykonano w znacznej mierze elewacje budynków.

Prace budowlane związane z realizacją etapu I zostały zakończone w marcu 2019 roku.
W budynku  frontowym oraz  oficynie  powstało  30  mieszkań,  które  zostały  przyznane
młodym  ludziom  w  ramach  gminnego  programu  „Mieszkanie  na  start”.  Inwestycja
kosztowała  ok.  12  mln  złotych.  Połowę  tej  kwoty  stanowiło  bezzwrotne  wsparcie
finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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ul. Sienkiewicza 40-48

W  2018  roku  MTBS  Sp.  z  o.o.  opracowała  dokumentację  projektową  oraz  uzyskała
pozwolenie  na  budowę  na  realizację  Etapu  1  zadania  pn.  ”Rozbiórka  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza 42 oraz rozbudowa, nadbudowa,
zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H.
Sienkiewicza 40, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza
42  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  (instalacjami  wewnętrznymi:  wod-kan,  c.o.,
elektryczną, telekomunikacyjną, wentylacji hybrydowej, węzłami cieplnymi, instalacjami
zewnętrznymi).”  Rozpoczęcie  realizacji  w/w  zadania  nastąpiło  w  lipcu  2018,
a zakończenie  we  wrześniu  2019  roku.  Powstało  15  lokali,  które  zostały  przyznane
młodym  ludziom  w  ramach  gminnego  programu  „Mieszkanie  na  start”.  Inwestycja
kosztowała ok. 5 mln zł, z czego ok. 2,3 mln zł stanowiło  bezzwrotne dofinansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2018 roku opracowana została również dokumentacja projektowa na realizację Etapu 2
zadania pn. ”Rozbiórka istniejących oficyn przy ul. H. Sienkiewicza 40 i 42 oraz budowa
budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z  usługami  przy  ul.  Kaczmarskiego  wraz
z infrastrukturą  techniczną  (instalacjami  wewnętrznymi:   wod-kan,  c.o.,  elektryczną,
telekomunikacyjną, wentylacji hybrydowej, węzłem cieplnym, instalacjami zewnętrznymi
i  oświetleniem terenu)”.  Rozpoczęcie realizacji  w/w zadania nastąpiło w grudniu 2018
roku. 

W celu dalszej  realizacji  przedsięwzięcia  w 2018 roku spółka  MTBS prowadziła  także
działania związane z wykwaterowaniem  dotychczasowych najemców i zabezpieczeniem
pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ulicy Sienkiewicza 44, 46 i 48.
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A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13

W dniu 15 lutego 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę parkingu. W marcu 2018
roku wykonano wycinkę drzew i rozbiórkę istniejącej zabudowy. Następnie rozpoczęły się
prace  wykonywane przez  ENERGA-OPERATOR w związku  z  koniecznością  przebudowy
sieci elektroenergetycznej kolidującej z zaprojektowanym parkingiem. W dniu 8 czerwca
2018  roku  ogłoszony  został  przetarg  nieograniczony  w  celu  wyłonienia  wykonawcy
budowy parkingu. Roboty budowlane polegające na budowie parkingu samochodowego
z niezbędną infrastrukturą techniczną – siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem
terenu  rozpoczęły  się  w  dniu  26  lipca  2018  roku.  W  listopadzie  2018  roku  parking
przekazano do użytkowania. Powstał ogólnodostępny parking płatny obsługiwany przez
system  szlabanów  wjazd-wyjazd  i  kasę  parkingową.  Parking  A  posiada  53  miejsca
parkingowe  (w  tym  4  dla  osób  niepełnosprawnych).  Parking  B  posiada  42  miejsca
parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Łączna powierzchnia terenu objęta

projektem to 4.034,76 m2, w tym powierzchnie utwardzone 3.470 m2.

A.7. Galeria „TUMSKA”

W  ramach  realizacji  tego  przedsięwzięcia  w  2018  roku  podjęte  zostały  działania
zmierzające  do  integracji,  podniesienia  konkurencyjności  i  wzmocnienia  rozwoju
przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji:

1) Staromiejska  Loteria  Paragonowa  -  program  lojalnościowy,  który  wystartował
w dniu  2  listopada  2017  i  trwał  do  końca  marca  2018.  Jego  celem  było
przyciągnięcie  większej  liczby  mieszkańców  do  punktów  zlokalizowanych
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w centrum. Do akcji przyłączyło się łącznie 35 punktów, w tym m.in. NoveKino
Przedwiośnie, Księgarnia Diecezjalna, Cukiernia Lekkie Ciacho, sklep PSS Zgoda
przy ul. Tumskiej. W ramach programu zakupy powyżej 20 zł upoważniały klienta
do  wypełnienia  kuponu,  który  następnie  brał  udział  w  losowaniu  atrakcyjnych
nagród. Nagrodami były m.in.: weekendy w SPA, roczny karnet do kina, tablet,
rower  miejski,  karnety  na  lodowisko,  sesja  zdjęciowa  w  Foto  Kras  oraz  Foto
Maślankowscy,  vouchery  na  kolacje  w  Hotelu  Herman  i  restauracji  Antrykot,
karnety  na  obiekty  sportowe  MOSiR,  karnety  Płockiej  Orkiestry  Symfonicznej,
karnety na seanse Kina Przedwiośnie, voucher na zakup zegarka, dron, voucher
na  zakup  biżuterii.  Wszystkie  karnety  i  vouchery  były  do  wykorzystania
w punktach zlokalizowanych na Starym Mieście, dzięki czemu zwycięzcy ponownie
powrócili w tej rejon miasta. 

2) W dniu 8 marca 2018 roku w Dzień Kobiet zorganizowany został event „Starówka
na  Obcasach",  podczas  którego  panie  mogły  skorzystać  z  porad  fryzjera,
wizażystki,  stylistki,  brafiterki,  dietetyka,  a  także  psychologa.  Swoją  ofertę
przedstawiło  kilkoro  przedsiębiorców,  prowadzących  działalność  na  płockiej
Starówce. Event miał na celu aktywizację przedsiębiorców jak również integrację
mieszkańców - w tym przypadku kobiet mieszkających na terenie Starego Miasta. 

3) Serwis staromiejski TUMSKANOVA - w roku 2018 zostały wydane 2 edycje gazetki
– w sierpniu oraz październiku. Zamieszczone były w niej artykuły o działaniach
podejmowanych  na  Starym  Mieście.  Znalazły  się  w  nim  artykuły  o nowo
powstałych przedsiębiorcach: Caffe and Bistro na Deptaku z Tumskiej 5, Domu
Lodów  Jaros  przy  ul.  Grodzkiej  8,  Kapitalnym  Sklepie  z  ulicy  Tumskiej  9,
Manufakturze Czekolady z Tumskiej 12, Zakorkowanych zlokalizowanych na Placu
Narutowicza 3, Gospodzie - restauracji na Placu Starego Rynku 4, Krepsiakach –
naleśnikarni  przy  Starym  Rynku  9  oraz  fotorelacje  z  różnych  wydarzeń  czy
eventów, które miały miejsce na Starówce w okresie wakacji. 

4) Gry Miejskie - pierwsza z gier „Historyczny Płock” odbyła się w dniu 9 września
2018 roku, następna „Kulturalny Płock” w dniu 30 września 2018 roku. Obie gry
były  mieszanką gier  fabularnych i  harcerskich  podchodów. Działy  się  w czasie
rzeczywistym,  planszą  była  nieustannie  zmieniająca  się  przestrzeń  miasta,
a pionkami  gracze,  których  zadaniem  było  wypełnienie  powierzonej  misji.
Uczestnicy  musieli  kojarzyć miejsca,  fakty,  błyskawicznie  rozwiązywać zagadki.
Zabawa  opierała  się  na  scenariuszu  związanym  fabułą  z  prawdziwą  historią
i kulturą  Płocka,  jego  zabytkami,  postaciami  historycznymi,  czy
charakterystycznymi  punktami  na  mapie  naszego  miasta.  Obie  gry  to  był
niezwykły  spacer  po  Płocku,  oglądanie  naszego  grodu  oczami  przeszłości
i przyszłości.  Pozwalały  poznać  miasto  od  podszewki,  zwrócić  uwagę  na  jego
ukryte  walory  i  subtelności,  a  nie  tylko  na  popularne,  turystyczne  atrakcje.
Zachęcała do wejścia w relację  z mieszkańcami lub lokalnymi przedsiębiorcami,
wyzwalała też przy okazji ducha rywalizacji w przyjaznym wydaniu. 

5) W  dniu  12  października  2018  roku  odbyło  się  szkolenie  dla  przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
z zakresu Visual Merchandisingu. Uczestnicy przygotowali zdjęcia wnętrz swoich
sklepów i witryn (m.in.: Sklep Dom ul. Sienkiewicza 65 d, Sklep Intima pl. Nowy
Rynek 5,  Gospoda pl.  Stary Rynek 4,  Sklep Ewtex ul.  Królewiecka 2).  Na ich
podstawie  prowadząca  analizowała  ekspozycje,  omawiała  błędy,  podpowiadała
rozwiązania.  Przedsiębiorcy na szkoleniu mieli  możliwość poznać nowe techniki
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i zasady  ekspozycji  oraz  dowiedzieli  się  jak  przyciągnąć  uwagę  klienta
i zmotywować  go  do  zakupów.  Szkolenie  miało  na  celu  wzmocnienie  rozwoju
przedsiębiorstw  funkcjonujących  na  terenie  Starówki  oraz  poprawę  estetyki
przestrzeni Starego Miasta. 

6) „Najpiękniejsza Tumska choinka” – wydarzenie odbywało się w grudniu, w okresie
przedświątecznym.  Przedsiębiorcy  prowadzący  działalność  przy  ul. Tumskiej
i Grodzkiej  ustawili  przed  swoimi  lokalami  żywe  ekologiczne  choinki,  które
następnie  zostały  udekorowane  przez  dzieci,  zaproszone  do  udziału  w  tym
wydarzeniu. Choinek było 26 i tyleż samo grup dekorujących. Następnie choinki
zostały sfotografowane, a zdjęcia umieszczone na facebookowym profilu Starówka
Płock, gdzie w okresie do 27 grudnia 2018 roku można było oddawać głos na
najpiękniejsze  drzewko.  Galeria  choinek była  również  zamieszczona na portalu
internetowym  tumskanova.pl.  Całe  rodziny  pojawiały  się  na  ulicy  Tumskiej
i Grodzkiej, żeby obejrzeć dzieła dzieci. Na Facebooku akcja osiągnęła olbrzymi
zasięg  –  dotarła  aż  do  blisko  78  000  odbiorców.  Dekoratorzy  choinek,  które
uzyskały największą ilość głosów zostali nagrodzeni. Tym wydarzeniem udało się
zaktywizować  przedsiębiorców,  przyciągnąć  mieszkańców  i  klientów  na  ulice
Starego Miasta oraz ich zintegrować. 

7) Prowadzenie  portalu  internetowego  www.tumskanova.pl,  który  powstał  głównie
z myślą o przedsiębiorcach ze Starego Miasta. Na stronie dostępne są m.in. ich
wizytówki  oraz  kalendarz  z  wydarzeniami,  które  mają  miejsce  na  obszarze
Starego  Miasta.  W  zakładce  „Promocje”  umieszczone  są  wszelkie  informacje
o promocjach organizowanych przez przedsiębiorców. Na stronie publikowane są
również  artykuły  o  przedsiębiorcach  ze  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  oraz
wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych organizowanych na tym terenie. O tym
co  się  dzieje  na  terenie  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  informujemy  także  za
pośrednictwem strony na Facebook-u „Starówka Płock”. 

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej

W  związku  z  ogłoszonym  w  czerwcu  2019  roku  konkursem  urbanistyczno-
architektonicznym na wykonanie projektu koncepcyjnego budynku sali koncertowej wraz
z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady Miasta
Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku zaktualizowano opis przedsięwzięcia. 

Na  bazie  dotychczas  opracowanych  materiałów,  w  tym  wykonanej  w  2018  roku
dokumentacji  na zagospodarowanie  południowej  części  placu Nowy Rynek,  uczestnicy
konkursu mają wykonać koncepcję budynku sali koncertowej wraz zagospodarowaniem
placu  Nowy  Rynek.  Opracowane  koncepcje  zostaną  ocenione  przez  powołany  sąd
konkursowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2020 roku. 

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

W 2018 roku zostało zawartych 19 umów na wynajem, w tym: 
1) Boxy A, C i D - 5 umów (Box B funkcjonuje na podstawie umowy ze stycznia 2017

roku na czas nieokreślony);
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2) Mikrobiurka – 3 umowy;
3) Coworking – 6 umów;
4) Adressoffice – 5 umów.

W okresie 12 miesięcznej działalności, Przetwornia nawiązała współpracę w ramach m.in.
usług: 

1) Business Box (4 na 4 dostępne) oprócz pięciu zawartych nowych umów mikrobiura
(boxy)  wykorzystane  były  zgodnie  z  umowami  wcześniej  zawartymi  na  czas
określony i 1 nieokreślony: 
Box A - od 1.11.2017 r. do 30.06.2018 r. i od 1.07.2018 r. do 28.02.2019 r.; 
Box B - od 3.01.2017 r. na czas nieokreślony; 
Box C - od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r., od 9.04.2018 r. do 15.12.2018 r., od
17.12.2018 r. do 17.12.2019 r.; 
Box D - od 9.04.2018 r. do 30.11.2018 r., od 17.12.2018 r. do 17.12.2019 r.;

2) Mikrobiurko – w 2018 roku wynajęte były 4 mikrobiurka, w tym 3 na podstawie
nowych umów, z usługi klienci korzystali z różnym terminem wynajmu, najczęściej
kilkumiesięcznym; 

3) Adressoffice  (wirtualny  adres)  -  w analizowanym okresie  przedmiotową usługę
wynajmowało 12 klientów, w tym na podstawie 5 nowych umów, w większości na
czas nieokreślony; 

4) Coworking - 5 nowych klientów z czego 2 dotyczyły dłuższej współpracy; 
5) Sala  spotkań -  8  jednorazowych wynajęć dla  przedsiębiorców oraz  współpraca

z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej na okres 8 miesięcy na łączną ilość godzin
160 na indywidualne doradztwo;

6) Sala  wykładowa  -  206  jednorazowych  wynajęć  dla  firm  i  osób,  nawiązana
współpraca  m.in.  z  firmą  SPECTRUM  w  zakresie  wynajmu  Sali  na  szkolenia
i spotkania, współpraca z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej na okres kwiecień,
maj, czerwiec 2018 roku na prowadzenie warsztatów w łącznej liczbie godzin 216.

W 2018 roku w SCB Przetwornia zostały zorganizowane szkolenia, spotkania i wydarzenia
przez ARS Sp. z o.o. bądź przez klientów zewnętrznych tj.

• Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych obecnie i w dobie zmian po 25.05.2018
r”. – 28.02.2018 r.; 

• Impreza z okazji Dnia Kobiet pt. „Starówka na obcasach” - 8.03.2018 r.;
• Bezpłatne warsztaty pt. „Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla

firm” – 9.03.2018 r.; 
• Poczytanki  dla  dzieci  od  3  roku  życia  –  organizacja  cyklu  sobotnich  spotkań

z książką dla dzieci - wrzesień 2018 r.; 
• Bezpłatne warsztaty dla Seniorów pt.  „Gdy z biegiem lat chcemy być wiecznie

młodzi, czyli co jest ważne w diecie seniora” - 10.10.2018 r.; 
• Szkolenie  z  zakresu  Visual  Merchandisingu  –  „Jak  przyciągnąć  uwagę  klienta

i zmotywować do zakupów, nowe techniki i zasady ekspozycji” - 12.10.2018 r.;
• Bezpłatne konsultacje z ekspertami od urządzania wnętrz i doradcą kredytowym –

13.10.2018 r.; 
• Warsztaty z projektowania przestrzeni wspólnych – 5.10.2018 r.; 
• Warsztaty w zakresie  edukacji  architektonicznej  dla  dzieci  w wieku 7-12 lat  –

6.10.2018 r.; 
• Warsztaty w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - 10/2018 r.;
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• Warsztaty dla Seniora z zakresu poznania tajników florystyki – 10/2018 r.;
• Szkolenie dot. zmian w prawie zamówień publicznych – 23.11.2018 r.; 
• Artystyczne  warsztaty  dla  dzieci  od  lat  6  dot.  szycia  i  tworzenia  dekoracji  –

11/2018 r.; 
• Szafing w SCB Przetwornia –  czyli  wymiana/sprzedaż za drobne kwoty ubrań,

butów, torebek, biżuterii itp. 

A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

W roku 2018 Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia
zorganizowała: 

• Jarmark Wielkanocny w dniach 24-25.03.2018 r. (uczestnictwo 36 wystawców); 
• Kiermasz „Od przedszkola do seniora – targi  wolnego czasu” (uczestnictwo 15

wystawców); 
• Jarmark  Bożonarodzeniowy  w  dniach  15-16.12.2018  r.  (uczestnictwo  18

wystawców). 
Jarmarki,  jako  imprezy  plenerowe  odbyły  się  na  Placu  Starego  Rynku  w  Płocku.
Przyczyniły się aktywizacji społecznej i gospodarczej 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 roku 2018 na placu Starego Rynku zorganizowane zostały również:
• „Mała  Scena Kameralnie”  -  cykl  plenerowych  koncertów w wykonaniu  uczniów

Państwowej  Szkoły  Muzycznej.  Koncerty  odbywały  się  w  wakacyjne  wtorki.
Z małej sceny grane były utwory muzyki klasycznej. 

• „Chillout Thuersday Party” - cykl przedsięwzięć, w ramach których w wakacyjne
czwartki z małej sceny DJ odtwarzał muzykę elektroniczną. Były to wydarzenia
skierowane głównie do młodzieży zamieszkującej centrum Płocka. 

• Pokaz cyrkowy Magiczny Duet oraz Teatr Ognia pn. „Fire Show”, czyli widowisko
ogniowo – pirotechniczne z elementami pokazu światła. 

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

W 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku
mieszkalno-usługowego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami
w Płocku przy ul. Synagogalnej, na działce o nr ew. 705/1, które trwały od 2016 roku.
Budynek uzyskał zgodę na użytkowanie w dniu 31 lipca 2018 roku. W budynku powstało
8  lokali  mieszkalnych o  powierzchni  użytkowej  od 37  do  56  m2 oraz  jeden lokal  na
parterze o funkcji mieszkalno-usługowej o powierzchni użytkowej 56,07 m2.
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  ul. Synagogalna 7a

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

W  dniu  26  kwietnia  2018  roku  Rada  Miasta  Płocka3 przyznała  dotacje  na  remonty
6 obiektów położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  Płock, jako pierwszy
w Polsce  zastosował  ten  mechanizm wsparcia.  Wcześniej  na  dotację  z miejskiej  kasy
mogli liczyć wyłącznie właściciele obiektów zabytkowych. 

3 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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Tabela 2: 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.
Adres

nieruchomości Beneficjent
Kwota

przyznanej
dotacji 

Kwota rozliczonej
dotacji zgodnie ze
sprawozdaniem

Uwagi

1 Królewiecka 12 Bogdan Stachurski,
Mieczysława 
Stachurska

13.400,00 zł 13.400,00 zł

2 Gradowskiego 16 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Gradowskiego 16

75.000,00 zł 50.813,50 zł Beneficjent poniósł 
niższe koszty niż 
szacowano – 
potrącono 24.186,50
zł dotacji.

3 Jerozolimska 2/4 Agencja Rewitalizacji 
Starówki ARS Sp. z o.o.

28.800,00 zł 28.800,00 zł

4 Zduńska 9 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Zduńska 9

73.200,00 zł 72.431,06 Beneficjent nie  
wykonał zadania w 
całości – potrącono 
768,94 zł dotacji.

5 Kolegialna 3 Wspólnota 
Mieszkaniowa
ul. Kolegialna 3

37.300,00 zł 37.300,00 zł

6 Nowy Rynek 4 – 
oficyna C

Apolonia Butrymowicz-
Chełstowska,
Małgorzata Hejke

13.600,00 zł 13.600,00 zł

Razem 241.300,00 zł 216.344,56 zł

W 2018 roku z Budżetu Miasta Płocka przyznano 4 dotacje na wymianę źródeł ciepła
w budynkach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Realizacja przedsięwzięcia A.12 jest kontynuowana w roku 2019.

ul. Kolegialna 3
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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 I i II

W 2018 roku przeprowadzono postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego na
wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  rozbiórce  istniejącego  obiektu  przy
ul. Kolegialnej  6  oraz  odtworzeniu  3-kondygnacyjnego  budynku  frontowego,  który
zostanie  zaadaptowany  na  potrzeby  Muzeum  Mazowieckiego  w  Płocku.  Roboty
budowlane rozpoczęto na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2018 roku.
Wykonano  prace  rozbiórkowe.  Obecnie  trwa  proces  budowy.  Projekt  jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na wniosek Muzeum Mazowieckiego w Płocku,  Uchwałą Nr  188/XI/2019 Rady Miasta
Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku,  zaktualizowano  opis  przedsięwzięcia  poprzez
dodanie kolejnego etapu prac obejmującego rozbudowę Muzeum Mazowieckiego przy ul.
Kolegialnej 6 o skrzydło wschodnie i zachodnie.

A.14. Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii i  dziedzictwa
kulturowego miasta Płocka
 
W ramach realizacji przedsięwzięcia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w 2018 roku
zrealizowała następujące projekty:

• VII edycja projektu „Płock na SZÓSTKĘ” – projekt realizowany był od marca do
czerwca  2018  roku  i  zakładał  organizację  zadań/lekcji  poświęconych  osobom,
które pozostawiły szczególny ślad w historii i kulturze Płocka. W projekcie udział
wzięli uczniowie z 20 klas płockich szkół podstawowych (437 dzieci). W ramach
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projektu  wydany  został  „Płocki  Dziennik  Lekcyjny”  –  uproszczony  dziennik
lekcyjny,  z  opisem  poszczególnych  zajęć,  z  miejscem  na  potwierdzenie
uczestnictwa w każdym z nich. W dzienniku zamieszczone zostały również krótkie
informacje  zawierające życiorys  oraz  dokonania  -  osiągnięcia  płocczan,  którym
projekt jest poświęcony. 

• Otwarcie sezonu turystycznego – w dniu 29 kwietnia 2018 roku Płocka Lokalna
Organizacja  Turystyczna  w  partnerstwie  ze Samorządem  Województwa
Mazowieckiego oraz Miastem Płock oficjalnie otworzyła sezon turystyczny. Główne
atrakcje przewidziane na te wydarzenie miały miejsce na Placu Książęcym obok
pomnika Bolesława Krzywoustego, w godzinach od 11.00 do 16.00. W wydarzeniu
wzięło udział blisko 1000 osób. 

• Płocka  Noc  Muzeów –  w  nocy  z  19  na  20  maja  2018  roku  Płocka  Lokalna
Organizacja  Turystyczna  była  koordynatorem  realizowanej  na  terenie  miasta
Płocka Nocy Muzeów. W ramach projektu wydane zostały plakaty oraz ulotki/mapy
z  informacją  o  otwartych  punktach  turystycznych  w  czasie  tego  wydarzenia.
W 2018 roku w ramach Płockiej Nocy Muzeów udostępnione zostały następujące
obiekty: Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne, Regionalne Muzeum Poczty,
Muzeum Historii  Medycyny,  Ratusz,  Bazylika  Katedralna,  Parafia  Ewangelicko  –
Augsburska,  Książnica  Płocka,  Płocka  Galeria  Sztuki,  Dom  Wł.  Broniewskiego,
„MAŁACHOWIANKA”,  „JAGIELLONKA”,  „EKONOMIK”,  Foto  –  Club  z  Darmstadt,
Czerwony  Atrament,  Kawiarnia  Charlie,  RADIO  RPL  FM  PŁOCK.  Łączna  liczba
zwiedzających: 21649. 

• VIII edycja Akcji turystyczno – edukacyjnej „Odkryj z nami Płock” - W ramach
zadania wydany został Płocki Paszport Turystyczny (2 tys. szt.), który stanowi mini
przewodnik  po  Płocku  i  pamiątkę  z  pobytu  w  najważniejszych  atrakcjach
turystycznych miasta. Osoby, które posiadają Płocki Paszport Turystyczny, mogą
w nim zbierać pamiątkowe pieczęcie potwierdzające uczestnictwo w spacerze bądź
odpowiadać na zadane w paszporcie pytanie na temat danego obiektu. W okresie
wakacyjnym  mieszkańcy  Płocka  oraz  turyści  mogli  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 udawali  się  na spacer  tematyczny,  poświęcony historii
danego  obiektu.  W  projekcie  udział  wzięło  przeszło  2000  osób.  We  wrześniu
w ramach  akcji  ogłoszony  został  Konkurs  Plastyczny  „Odkryj  z  nami  Płock”,
skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, którzy w swoich
pracach mieli za zadanie przedstawić uroki turystyczne miasta. Prace laureatów
konkursu  zostały  wykorzystane  do  wydania  kalendarza  Płockiej  Lokalnej
Organizacji Turystycznej na 2019 rok. W konkursie plastycznym udział wzięło 278
dzieci. 

• „ŚREDNIOWIECZNY PŁOCK” - projekt polegał na organizacji żywych lekcji historii,
przedstawiających  Płock  z  okresu  średniowiecza.  Projekt  miał  za  zadanie
w przystępny i  atrakcyjny sposób przybliżyć historię miasta i jego zabytki  oraz
bezcenne  zbiory  kryjące  się  w  Muzeum  Diecezjalnym  w  Płocku  oraz  różnych
obiektach  kulturalnych  miasta.  W  projekcie  udział  wzięło:  Spacer  po
średniowiecznym Płocku – 8 klas gimnazjalnych - 191 osób, Warsztaty rzemiosł
średniowiecznych – 10 przedszkoli – 358 dzieci, Koncert muzyki dawnej połączony
z wykładami – 70 osób, Miasteczko Średniowieczne na Wzgórzu Tumskim – ok.
500 osób.
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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.  W 2018 roku wykonano strop żelbetowy kasetonowy nad częścią kościoła,
konstrukcję  żelbetową  wieży,  zakończono  wykonywanie  wszystkich  elementów
żelbetowych kościoła, wykonano częściowo elewację kościoła z cegły klinkierowej, montaż
zewnętrznej stolarki  okiennej i  drzwiowej ok. 50% całości,  rozpoczęto montaż więźby
dachowej nad główną nawą kościoła.

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich

W  2018  roku  kontynuowano  realizację  przedsięwzięcia  w  zakresie  poprawy  stanu
technicznego  dwóch  oficyn  nieruchomości  Kolegialna  8  w  Płocku  –  Oficyny  „E”
z sąsiadującą do niej elewacją boczną Oficyny „F”, w tym wymieniono drzwi zewnętrzne
oraz wykonano remont klatki schodowej w oficynie „E”. W oficynie „E” wyremontowano
3 lokale mieszkalne i 1 lokal usługowy, a w oficynie „F” 3 lokale mieszkalne. W 4 lokalach
pojawili  się  nowi  mieszkańcy.  Z  budżetu  miasta  Płocka  w  2018  roku  dofinansowano
remont elewacji tylnej budynku frontowego, co wskazano w opisie przedsięwzięcia: A.19.

Wspólnota Mieszkaniowa Kolegialna 8 kontynuuje realizację przedsięwzięcia w roku 2019.

A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy

W  2018  roku  Miasto  Płock  prowadziło  monitoring  dostępnych  źródeł  zewnętrznych
finansowania  inwestycji.  Prowadzone  działania  miały  na  celu  optymalizację  źródeł
i poziomu współfinansowania projektu.

A.18. Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna,
w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub
schody ruchome

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało przeniesione na listę B – pozostałe przedsięwzięcia.

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

W  2018  roku  Rada  Miasta  Płocka  przyznała  9  dotacji4 na  wykonanie  prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na
terenie Płocka na łączną kwotę 445.388 zł. 

4 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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Tabela 3: Wykaz dotacji przyznanych   w roku 2018

Lp. Adres obiektu Beneficjent
Kwota

przyznanej
dotacji 

Kwota
rozliczonej

dotacji zgodnie
ze

sprawozdaniem

Uwagi

1 Kazimierza 
Wielkiego 9

Wspólnota 
Mieszkaniowa
ul. Kazimierza 
Wielkiego 9

49.770,00 zł 29.662,50 Beneficjent poniósł 
niższe koszty niż 
szacowano – potrącono
20.107,50 zł dotacji.

2 Obrońców 
Warszawy 2

Wiesław Pomorski
Kancelaria Podatkowa
POMORSKI

12.518,00 zł 12.518,00 zł

3 Tumska 15 Paweł Przepałkowski 50.710,00 zł 50.255,52,00 zł Beneficjent poniósł 
niższe koszty niż 
szacowano – potrącono
454,48 zł dotacji. 

4 Grodzka 11 Elżbieta Ołdakowska,
Krystyna 
Napiórkowska,
Wojciech 
Napiórkowski

148.850,00 zł 140.213,21 zł Beneficjent nie  
wykonał zadania w 
całości – potrącono 
8.636,79 zł dotacji.

5 Kolegialna 8 Wspólnota 
Mieszkaniowa
ul. Kolegialna 8 

34.910,00 zł 34.910,00 zł

6 Stary Rynek 7 Wspólnota 
Mieszkaniowa
pl. Stary Rynek 7

9.360,00 zł 9.004,40 zł Beneficjent poniósł 
niższe koszty niż 
szacowano – potrącono
355,60 zł dotacji.

7 Stary Rynek 17 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
pl. Stary Rynek 17

8.270,00 zł 8.117,66 zł Beneficjent poniósł 
niższe koszty niż 
szacowano – potrącono
152,34 zł dotacji.

8 Stary Rynek 9 Wspólnota 
Mieszkaniowa
pl. Stary Rynek 9

6.000,00 zł 5.049,83 zł Beneficjent poniósł 
niższe koszty niż 
szacowano – potrącono
950,17 zł dotacji.

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

125.000,00 zł 125.000,00 zł

Razem 445.388,00 zł 414.731,12 zł

Realizacja przedsięwzięcia jest kontynuowana w roku 2019.
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ul. Tumska 15          

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

W  2018  roku  trwała  realizacja  inwestycji  na  podstawie  umowy  zawartej  w  dniu
18 sierpnia 2017 roku. Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2018 roku przedstawiał
się następująco: 
- w zakresie zadania 1. „Zagospodarowanie terenu PNW wraz z infrastrukturą techniczną”
- Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu Sobótka: 

• branża drogowa wraz z organizacją ruchu - 97%, 
• przebudowa kanalizacji deszczowej – 100%, 
• przebudowa sieci wodociągowej – 98%, 
• budowa kanalizacji sanitarnej – 100%, 
• branża elektryczna – oświetlenie – 94%, 
• branża elektryczna – instalacje zalicznikowe – 95%, 
• branża teletechniczna – 100%, 
• zieleń – 69%, 
• branża architektoniczno – kostrukcyjna – 100%, 
• budowa wiaty sezonowej z WC – 85%, 
• ścieżka biegowa – 95%; 
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- w zakresie zadania 2. „Budowa promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami”: 
• roboty rozbiórkowe – 100%, 
• ściana oporowa (promenada, falochrony i slip) – 100%, 
• pogłębienie dna Wisły – 100%. 

Inwestycja objęta została dofinansowaniem ze środków pochodzących z EFRR Działanie
6.2.  „Rewitalizacja  obszarów zmarginalizowanych”  RPO WM na  lata  2014  –  2020 na
podstawie umowy podpisanej w dniu 21 września 2018 roku.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego nabrzeża wiślanego nastąpiło w dniu 14 kwietnia
2019 roku.  W ramach inwestycji zbudowany został nowy port jachtowy, przebudowana
została  promenada oraz ul.  Rybaki.  Powstała  wiata z lokalami gastronomicznymi oraz
ogólnodostępną  toaletą,  skwer  z  ławkami-fotelami  wyposażonymi  w  gniazda  usb  do
ładowania urządzeń mobilnych,  place zabaw oraz nowe alejki.  Powstała także ścieżka
biegowa, która otacza zalew Sobótka oraz place z przyrządami do ćwiczeń. 

A.21 Rewitalizacja społeczna mieszkańców Płocka

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.

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

W 2018 roku rozliczono umowę zawartą w 2017 roku na wykonanie badań geologiczno-
inżynierskich dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i określenia warunków
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posadawiania  obiektów  budowlanych  na  terenie  działek  zlokalizowanych  przy  ul.
Kazimierza Wielkiego w Płocku. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz opracowano 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.23.  Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  kamienicy  zlokalizowanej  przy
ul. Kościuszki 3b

W  roku  2018  w  ramach  etapu  przygotowawczego:  opracowano  projekt  budowlany,
uzyskano  pozwolenie  na  budowę,  opracowano  wielobranżowy  projekt  wykonawczy,
przygotowano i przeprowadzono postępowania związane z wyborem wykonawcy robót,
podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem rozpoczęcia w styczniu
2019 roku i zakończenia w czerwcu 2020 roku. Trwa realizacja robót budowlanych.

Inwestycja  jest  realizowana  przez  Inwestycje  Miejskie  Sp.  z  o.o.  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.24.  Adaptacja  zespołu  budynków  przy  ul.  Kościuszki  22  i  22A  na  cele
społeczno-kulturalne

ARS Sp. z o.o. sprzedała przedmiotowe nieruchomości. Uchwałą Nr  188/XI/2019 Rady
Miasta  Płocka z  dnia  29 sierpnia  2019 roku przedsięwzięcie  A.24  zostało  wykreślone
z programu  rewitalizacji. Na  wniosek  nowego  właściciela  do  programu  rewitalizacji
wpisano przedsięwzięcie A.46 Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a.

A.25. REVITA 

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.

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

W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku wykonano następujące działania:
• Zakup  8  autobusów  hybrydowych  o  długości  do  18,75  m  klasy  MEGA,  17

autobusów hybrydowych o długości do 12,5 m klasy MAXI - zakupione pojazdy
o napędzie spalinowo - elektrycznym emitują do 20% mniej spalin, jak tradycyjne
pojazdy. 

• Montaż  na  obszarze  rewitalizacji  13  nowych  wiat  przystankowych,  1  słupka
informacyjnego oraz 4 tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

• Droga rowerowa R-70 w ciągu ul.  Popłacińskiej,  Portowej  i  Kolejowej  od ulicy
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Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża
Wisły  –  łącznie  2,2  km.  Realizacja  inwestycji  polegała  na  przebudowie  drogi
krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 115+395 ul. Popłacińskiej, ul. Portowej
i ul. Kolejowej – gminnej w Płocku w zakresie: przebudowy zjazdów publicznych
i indywidualnych, budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szerokości
2,5 m wraz z parkingiem dla rowerów, przebudowy chodnika z kostki brukowej
betonowej,  instalacji  wiaty  przystankowej,  budowy  i  przebudowy  elementów
ulicznych  takich  jak  krawężniki  oraz  obrzeża,  odtworzenia  zieleni  miejskiej
(trawników),  usunięcia  kolizji  urządzeń  obcych,  regulacji  wysokościowej  ram
i pokryw studni teletechnicznych, montażu urządzeń brd. Łączny koszt inwestycji
wyniósł ok. 3 mln zł. 

• Droga rowerowa R-62 w ciągu Alei Broniewskiego – łącznie 0,775 km oraz droga
rowerowa R-21 w ciągu ulicy Mostowej, od mostu do ul. Tumskiej – łącznie 0,609
km. Umowę podpisano w dniu 24 maja 2018 roku. Wartość realizacji brutto ok.
2 mln zł.  W ramach inwestycji  zostały  wyremontowane dwie  krzyżujące się ze
sobą  ścieżki  rowerowe,  w  tym  została  wykonana  rozbiórka  kolidujących
nawierzchni  oraz  podbudów  alei  i  ścieżki  rowerowej  w  ul.  Mostowej,  zjazdów
i chodników, regulacja wysokościowa studni i wymiana nawierzchni chodnika wraz
z rekultywacją terenu. 

• Droga  rowerowa  R-1  w  ciągu  al.  Jachowicza  (od  al.  Kilińskiego  do  ul.
Łukasiewicza)  –  1,4  km.  W  ramach  inwestycji  została  zrealizowana  droga
rowerowa  wraz  z przebudową  chodnika,  skrzyżowań,  zjazdów,  zatok
autobusowych  i  postojowych  oraz  sygnalizacją  świetlną  na  skrzyżowaniach  i
dostosowaniem oświetlenia ulicznego do układu ścieżki. Wartość tego odcinka ok.
1,8 mln zł. 

• Uruchomienie systemu Płockiego Roweru Miejskiego składającego się z 25 stacji
i 250 rowerów. 10 stacji roweru miejskiego zlokalizowanych zostało na obszarze
rewitalizacji. Inwestycję zrealizował Miejski Zarząd Dróg, a wykonawcą była firma
Nextbike Polska. 

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

Przedsięwzięcie  zostało  wykreślone  z  programu rewitalizacji  Uchwałą  Nr  188/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku.   

A.28. KOTŁOWNIA nowej energii 

Przedsięwzięcie  zostało  wykreślone  z  programu rewitalizacji  Uchwałą  Nr  188/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

W 2018  roku  wykonano  roboty  budowlane  związane  z  rozbiórką  i  budową  budynku
komunalnego  nr  35  na  osiedlu  Miodowa  Jar  oraz  uzyskano  pozwolenie  na  jego
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użytkowanie.  W  budynku  powstało  15  mieszkań:  11  mieszkań  dwupokojowych  i  4
mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym. 

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

W 2018 roku wykonane zostały następujące roboty budowlane: 
• rozbiórka  istniejących  podestów,  schodów,  murków  oporowych,  altanki

śmietnikowej oraz nawierzchni w poziomie terenu;
• roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania: słupów, schodów, podestów, tarasu

przynależnego  do  lokalu  gastronomicznego,  murków  oporowych,  konstrukcji
pylonu reklamowego, attyki;

• wykonanie nowych elementów budynku takich jak: dobudowa tarasu do lokalu
gastronomicznego,  budowa  ogólnodostępnego  pomieszczenia  sanitarnego
(łazienki), budowa pomieszczenia teletechnicznego (serwerowni), budowa pochylni
dla osób niepełnosprawnych, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, budowa
pylonu reklamowego;

• roboty wykończeniowe zewnętrzne w postaci: wymiany zużytej stalowej stolarki
okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych, wykonania attyki (opaski)
okalającej budynek w poziomie dachu z elementami charakterystycznych plastrów
miodu nawiązujących da nazwy ulicy i osiedla;

• roboty w zakresie infrastruktury technicznej: przebudowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa  przyłącza  gazowego,  wykonanie  przyłączy  i  instalacji
telekomunikacyjnych,  wykonanie  monitoringu  wizyjnego,  wykonanie  instalacji
odgromowej, wykonanie oświetlenia budynku,

• zagospodarowanie  terenu  w  postaci:  obniżenia  terenu  wraz  z  przebudową
schodów  wejścia  głównego  od  strony  ulicy  Miodowej,  przebudowy  parkingu,
montażu  nowej  systemowej  altanki  śmietnikowej,  częściowej  wycinki
i przesadzenia  istniejących  drzew  i  krzewów  oraz  wykonanie  nasadzeń
zastępczych, montażu ławek.
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Realizacja inwestycji zakończyła się w grudniu 2018 roku. W Galerii Miodowa znajdują się
m.in. sklepy spożywcze, restauracja, kwiaciarnia, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Na
terenie jest także siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Miodowa, administracja Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1), a także jednostka
Urzędu Miasta Płocka - Punkt Obsługi Mieszkańca. Remont kosztował ok. 3,7 mln złotych.

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy

W  2018  roku  opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową  zagospodarowania
terenu  Centralnego  Parku  Rekreacji  na  terenie  Osiedla  Miodowa  pomiędzy  ulicami
Kobylińskiego – Dobrzyńska - Prezydenta Mościckiego - Miodowa w Płocku. 

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie

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.  W  związku
z pozyskanym  dofinansowaniem  w  2019  roku  rozpoczęła  się  rzeczowa  realizacja
inwestycji.

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

Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku zaktualizowano
opis przedsięwzięcia.
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A.34. EkoTor: edukacja + integracja

Przedsięwzięcie  zostało  wykreślone  z  programu rewitalizacji  Uchwałą  Nr  188/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

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

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w 2018 roku nie podjęła działań związanych z realizacją
przedsięwzięcia.

A.36. Słodka odNowa

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
A.35.

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

W zakresie rzeczowym realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2017 roku. Nakłady
inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 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.

A.38.  Remont  budynku  położonego  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego  6  wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku.  

A.39.  Przywrócenie  funkcji  społeczno-gospodarczych  Starego  Rynku  poprzez
odbudowę  kamienic  położonych  przy  pl.  Stary  Rynek  10  i  12  wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.40.  Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta
Płocka

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku.  Jego  realizacja  rozpoczęła  się  w  dniu
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1 stycznia  2018  roku.  Projekt  Fundacji  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  realizowany
w partnerstwie z Gminą – Miasto Płock reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej uzyskał dofinansowanie 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  utworzona  została  m.in.  świetlica  środowiskowa
„7 życzeń”  dla  dzieci  i  młodzieży,  placówka  wsparcia  dziennego  dla  najmłodszych
prowadzona w formie pedagogiki podwórkowej pod nazwą „Karuzela” przeznaczona dla
18 uczestników (2 grupy dzieci) z pierwszego i drugiego podobszaru rewitalizacji oraz
zatrudniono do pracy 2 streetworkerów, którzy prowadzą cykliczne zajęcia. W 2018 roku
zrealizowano 1600 godzin zajęć pedagogiki  ulicznej skoncentrowanej na kształtowaniu
kompetencji  osobowych,  interpersonalnych  i  międzykulturowych,  inicjatywności
i przedsiębiorczości oraz 4 projekty dziecięce. 

A.41.  Budowa  lub  przebudowa  budynków  służących  rozwojowi społecznego
budownictwa czynszowego

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.42.  Rozbudowa,  przebudowa  i  remont  budynku  frontowego  oraz  budynku
oficyny  zlokalizowanych  przy  ul.  Kolegialnej  12  wraz  z  zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało przeniesione z listy B na listę A. 

W  dniu  22  marca  2018  roku  ogłoszone  zostały  wyniki  konkursu  na  „Opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza
w Płocku”. Autorka pracy najlepiej ocenionej przez Sąd Konkursowy została zaproszona
do  negocjacji  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  na  opracowanie  dokumentacji
projektowej. Autorka odstąpiła od realizacji zamówienia. Trwa opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez wykonawcę wybranego w trybie przetargowym. 

W 2018  roku  wykonano  remont  Płyty  Nieznanego  Żołnierza  przy  Odwachu.  Zadanie
obejmowało  m.in.  wymianę  lastrikowych  elementów  stopni  schodów,  płyt  oraz
postumentu  (pod  pamiątkową  Płytą)  na  elementy  kamienne,  renowację  pamiątkowej
płyty  oraz  przebudowę  nawierzchni  z  kostki  brukowej.  Na  płycie  stanął  także  znicz
gazowy, a w pobliżu płyty dwie wieże kwiatowe. 
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A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.45.  Adaptacja  budynku  przy  ul.  Miodowej  13a  na  potrzeby  instytucji
publicznych

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.46. Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a 

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.47.  Adaptacja  budynku  przy  ul.  Tumskiej  9A  na  potrzeby  Młodzieżowego
Domu Kultury w Płocku

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie  zostało  przeniesione  z  listy  B  na  listę  A.  Przedsięwzięcie  nie  było
realizowane w roku 2018. 

A.48.  Przywrócenie  użyteczności  społeczno-gospodarczej  dawnej  elektrowni
miejskiej położonej przy ul. Kolejowej 8

Przedsięwzięcie zostało wpisane do programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa

Miejski  Urząd  Pracy  w  2018  roku  objął  swoimi  działaniami  25  osób  bezrobotnych
z obszaru rewitalizacji: 

1) przyznał 20 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej w tym: 9 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 (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego;  6  osobom  bezrobotnym
jednorazowo środki na pojęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i powyżej  pozostających  bez  pracy  w  Mieście  Płocku  (II)”  współfinansowany
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ze środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego;
2 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej
w  ramach  „Programu  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych  długotrwale”,
3 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej
w  ramach  „Programu  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych  w  wieku  45  lat
i powyżej”; 

2) skierował  na  szkolenia  w  ramach  środków  Funduszu  Pracy  w  zakresie  „Mała
przedsiębiorczość” 5 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji. W ramach usługi
pośrednictwa pracy MUP w Płocku realizował 345 ofert pracy i stażu na łączną
liczbę  826  miejsc  dla  164  pracodawców z  obszaru  rewitalizacji.  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.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta współpracuje
z przedsiębiorcami  w  ramach  powołanego  w  2015  roku  Zespołu  ds.  Estetyki  Miasta.
W ramach  tej  współpracy  Zespół  opiniuje  m.in.  lokalizację  i  wygląd  urządzeń
reklamowych  oraz  ogródków  gastronomicznych.  W  celu  pobudzenia  aktywności
przedsiębiorców oraz  zachęcenia  mieszkańców do  korzystania  z  usług  firm z  obszaru
Starówki organizowane są dla przedsiębiorców konkursy na: „Najpiękniejszą kawiarenkę
letnią”  oraz  „Najpiękniejszą  witrynę  świąteczną”. Opracowany  w  2017  roku  projekt
uchwały  określającej  zasady i  warunki  sytuowania  obiektów małej  architektury,  tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe
oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta
Płocka, zgodnie zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został
wyłożony do publicznego wglądu. W okresie  od dnia  12  lutego  2018  roku do dnia  23
marca  2018 roku zbierano uwagi do projektu uchwały. Trwa rozpatrywanie zgłoszonych
uwag. 

B.2. Kompleksowe remonty budynków komunalnych

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział  Zarządzania Nieruchomościami Gminy
realizacja  kompleksowego  zagospodarowania  terenów  położonych  wzdłuż  ul.  Bielskiej
będzie  możliwa  po  uchwaleniu  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
"Bielska-Ostatnia" w Płocku, do sporządzenia którego przystąpiono na podstawie Uchwały
Nr 832/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r.

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18

W 2018 roku ARS Sp.  z  o.o.  prowadziła  czynności  związane z  pozyskaniem środków
finansowych na realizację inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszono
w  dniu  12  grudnia  2018  roku.  W  budynku  zaplanowano  16  lokali  mieszkalnych
o powierzchniach użytkowych od 37 do 75 m2 oraz 3 lokale usługowe. Trwa realizacja
inwestycji.
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B.4. Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a

W maju 2018 roku stała się ostateczna decyzja wydana w dniu 4 października 2017 roku
zatwierdzająca  projekt  budowlany  i  udzielająca  pozwolenia  na  budowę  dla  inwestycji
polegającej na rozbudowie i nadbudowie kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 oraz budowie
nowych oficyn o funkcji  mieszkalnej z garażami w parterze. Ze względu na wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania budynku przy ul. Grodzkiej 8
do  rejestru  zabytków  realizacja  inwestycji  została  wstrzymana.  Opracowana  została
analiza historyczno-architektoniczna kuczki zlokalizowanej na tylnej ścianie budynku przy
ul. Grodzkiej 8, która została przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Warszawie Delegatura w Płocku.  W listopadzie Mazowiecki  Wojewódzki  Konserwator
Zabytków podjął  decyzję  o  wpisaniu  do  rejestru  zabytków ściany  frontowej  budynku
Grodzka 8 a odstąpił od wpisania kuczki.

B.5. Budynek Kwiatka 55

ARS Sp. z o.o.  sprzedała nieruchomość w dniu 21 listopada 2018 roku.  Przedsięwzięcie
zostało wykreślone z programu rewitalizacji Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

B.6 Zespół budynków Kwiatka 9

W 2018 roku trwały prace projektowe, objęte umową z 2017 roku, związane z remontem
i przebudową kamienicy Kwiatka 9. Pozwolenie na budowę uzyskano w lipcu 2018 roku.
W grudniu uzyskano komplet projektów wykonawczych.

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

W  2018  roku  zakończono  prace  związane  z  realizacją  umowy  na  wykonanie  robót
budowlanych polegających na adaptacji budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 2 przy
ul.  Jakubowskiego  na  siedzibę  Płockiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki.  Zadanie  uzyskało
dofinansowanie z EFRR Działanie 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” w ramach RPO WM na lata
2014-2020.  Dofinansowanie  wyniosło  70%  poniesionych  nakładów.  W  ramach
przedsięwzięcia  w  budynku  przy  ul. Jakubowskiego  powstały  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.  Koszt  modernizacji  wyniósł  ponad  5  mln  zł,
a miasto pozyskało prawie 2,8 mln zł unijnej dotacji.
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B.8. Rewitalizacja z kulturą

We wrześniu 2018 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczął działalność w budynku
przy ul. Jakubowskiego 10. Od tego czasu do końca 2018 roku zrealizował: 

• 2 wystawy Natalii Józwiak (malarstwo) i Izabeli Łapińskiej (fotografia); 
• 5 spektakli teatralnych (Marcelianek Majsterklepka, Pędrek Wyrzutek, Lekcja);
• warsztaty animacji poklatkowej; 
• warsztaty „Powiedzieć świat inaczej, poezja sematyczna S. Themersona”;
• koncerty: Adam Strug z chórem Vox Singers, Lao Che, Janusz Radek, Ivo Kmiecik,

Clock Machine, Grażyna Auguścik, Karolina Czarnecka, Król. 

W nowej siedzibie powstała pracownia plastyczna dla dorosłych – zajęcia prowadzi Beata
Jaszczak.  Zorganizowano  także  warsztaty  gitarowe  (prowadzi  je  Krzysztof  Misiak).
Uruchomione  zostało  studio  nagrań,  z  którego  korzystają  podopieczni  Pracowni
Muzycznej  POKiS  oraz  zainteresowani  Płocczanie.  Od  listopada  działa  nowe  Kino  za
Rogiem, do końca 2018 roku odbyło się 41 seansów. 

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

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało przeniesione na listę A – przedsięwzięcia podstawowe. 

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia A.47.
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B.11.  Adaptacja  i  rozbudowa  budynku  przy  ul. Misjonarskiej  1a  na  cele
mieszkalno-biurowo-handlowe oraz szeroko rozumiane funkcje medyczne

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji. 

B.12. Klub Aktywnych Seniorów

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji. 

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

Działania  podjęte  w  ramach  wzmocnienia  Skarpy  Wiślanej  na  odcinku  od  Archiwum
Państwowego do schodów w Jarze Kazimierza opisano w ramach przedsięwzięcia A.22.
W 2018 roku wykonano badania geologiczne w Parku na Górkach.

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

W 2018 roku wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie Kaplicy Świętej Rodziny
(kaplica  Sieprskich)  wraz  z  badaniami  konserwatorskimi  –  etap  I  oraz  konserwację
ołtarza  św.  Stanisława  Kostki.  Z  budżetu  miasta  Płocka  w 2018 roku  dofinansowano
odnowienie  stolarki  okiennej  (7  szt)  w  partii  prezbiterium oraz  w  transepcie  wraz  z
odnowieniem glifów okiennych wewnętrznych (polichromie) – 4 szt i zewnętrznych oraz
wykonaniem  dokumentacji  konserwatorskiej,  co  wskazano  w  opisie  przedsięwzięcia:
A.19. 

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej

W 2018 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano następujące działania:
• zamontowano  5  punktów  kamerowych  w  następujących  lokalizacjach:

Okrzei/Zduńska;  ul.  Rybaki  (w  pobliżu  amfiteatru);  Grodzka/Kozia;
Bielska/Jachowicza; ul. Rybaki (w pobliżu wejścia na molo);

• wykonano remonty chodników przy ul. Krótkiej 4, Jakubowskiego 7-9, Kolegialnej
27/1, Kolegialnej 29. 

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r.  ARS Sp.  z o.o. w oparciu o umowę w zakresie
zarządzania Placem Stary Rynek prowadziła:

• konserwację  bieżącą  polegającą  na  utrzymywaniu  w  należytym  stanie
technicznym  naniesień  małej  infrastruktury  w  postaci:  ławek,  słupków,
śmietniczek; 

• konserwację  fontanny  i  poidełka  polegającą  na  prowadzeniu  prac
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umożliwiających prawidłową pracę urządzeń oraz ich sukcesywne czyszczenie;
• pielęgnację kwiatów, krzewów i drzew w obrębie placu.

B.17 Zagospodarowanie placu Narutowicza

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało przeniesione na listę A – przedsięwzięcia podstawowe. 

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

W 2018 roku wykonano rozbudowę ul. 3 Maja wraz z rondem i łącznikiem w kierunku ul.
11 Listopada. 

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

Modernizacja  budynku  USC -  w  2018  roku  rozliczono  finansowo  umowę  związaną
z opracowaniem  projektu  koncepcji  programowo-przestrzennej  remontu  i  rozbudowy
budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego.  Wykonano  prace  remontowe  związane
z zabezpieczeniem elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 (od
strony południowej i północnej).

Dostosowanie  Domu  Pomocy  Społecznej  „Przyjaznych  Serc”  do  wymagań  z  zakresu
ochrony  przeciwpożarowej -  w  2018  roku  wykonano  prace  modernizacyjne  związane
z dostosowaniem budynku  do  wymagań z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej,  w  tym
zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji dla mieszkańców budynku.

Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej LO im. Marsz. St. Małachowskiego - w 2018
roku  wykonano  roboty  budowlane  związane  z  modernizacją  pomieszczeń  wraz
z wyposażeniem biblioteki szkolnej.
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B.20 WISŁA w strofach i kolorach

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.

B.22. Spotkania ze sztuką

W dniach  31.05.2019  –  02.06.2019  r.,  podczas  Jarmarku  Tumskiego,  Płocka  Galeria
Sztuki zorganizowała wystawę plenerową na ul. Grodzkiej. 

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

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 dofinansowania5.

B.24. Tumska Dycha

W  ramach  przedsięwzięcia  w  2018  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. 

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka

W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka”
Płock  zorganizował  Regaty  o  Puchar  Wrzosu  Prezydenta  Miasta  Płocka.  Na  realizację
przedsięwzięcia przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 5.000 zł.

B.26. Płockie ścieżki biegowe

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.

B.27. Joga na molo 

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.

5 Załącznik do uchwały nr 859/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r.
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B.28. Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek
oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Przebudowa Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 3 – w 2018 roku
rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych
z przebudową budynku.

Gimnazjum Nr 4, ul. Miodowa 18 - W 2018 roku wykonano roboty budowlane polegające
na dostosowaniu budynku przy ul. Miodowej 18 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17
wraz z wymianą instalacji hydrantowej, polegające na wykonaniu remontu i przebudowy
sal  lekcyjnych,  korytarzy,  klatki  schodowej  i  pozostałych  pomieszczeń  w  części
dydaktycznej szkoły.

Zespół  Szkół  Budowlanych  Nr  1,  ul.  Mościckiego  4 –  W  2018  roku  opracowano
dokumentację  projektowo-kosztorysową  oraz  wykonano  roboty  budowlane  związane
z przebudową łazienek w segmentach A, B, C i D oraz bloku sportowego Zespołu Szkół
Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego.

Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – W
2018 roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową tarasów przy budynku
oraz modernizacją dróg i chodników od strony wejścia do przedszkola wraz z budową
podjazdu dla niepełnosprawnych.

Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - W 2018
roku opracowano koncepcję projektową opartą na założeniu umieszczenia w budynku po
Szkole  Podstawowej  Nr  17  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  Nr  1,  siedziby  filii
Książnicy Płockiej, świetlicy środowiskowej lub przeznaczenie części budynków dla innych
celów oświatowych. 

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.
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W 2018 roku z Budżetu Miasta Płocka przyznano 6 dotacji  na wymianę źródeł ciepła
w budynkach położonych na drugim podobszarze rewitalizacji. 

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

W 2018 roku opracowano dokumentację na przebudowę ul. Nałkowskiej oraz wykonano
rozbudowę ul. Łukasiewicza wraz z budową oświetlenia od ul. Długiej do ul. Tysiąclecia
w ramach rozbudowy III i IV etapu ul. Łukasiewicza.

B.31. Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji 

Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - W 2018 roku Wydział Inwestycji i Remontów
rozliczył finansowo umowę z 2017 roku na wykonanie robót budowlanych związanych
z przebudową parkingu przy ul. Norwida 7 (zadanie zakończono w dniu 22.12.2017 r.,
odbiory robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne trwały do maja 2018
r.). 

W 2018 roku na drugim podobszarze rewitalizacji Straż Miejska zamontowała 8 punktów
kamerowych  w  następujących  lokalizacjach:  Kazimierza  Wielkiego/Dobrzyńska;
ul. Pszczela  1/3;  Zawidzkiego/Jaśminowa  3;  ul.  Bartnicza  4;  ul.  Bartnicza  2/4;
ul. Skłodowskiej 3/4-Poczta Polska; ul. Skłodowskiej 3/Kredytowa; ul. Miodowa 33.

W  2018  roku  Wydział  Kształtowania  Środowiska  wykonał  remont  chodnika  przy  ul.
Norwida 5-7.

Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - W 2018 roku zawarto
umowę na budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem do Szkoły
Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku. Realizacja inwestycji
zakończyła się w lutym 2019 roku. 

Budowa  i  modernizacja  parkingu  przy  ul.  Jasnej  15 -  w  2018  roku  opracowano
dokumentację  projektowo-kosztorysową  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania
i odbioru  robót  budowlanych  budowy  parkingu  przy  ul.  Jasnej  15  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą oraz wjazdem od ulicy Na Skarpie. Roboty budowlane rozpoczęto w 2018
roku a zakończono w 2019 roku. Powstał parking z 60 miejscami postojowymi, w tym 3
dla osób niepełnosprawnych. 
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Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - W 2018 roku wykonano
roboty  budowlano-montażowe  związane  z  budową  placu  zabaw  wyposażonego
w urządzenia zabawowe, edukacyjne, sprawnościowe oraz ogrodzenie terenu.

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

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2017. 

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie Etapu I zakończyła się w roku 2017. 

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

Przedsięwzięcie nie było realizowane w roku 2018. 

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

W 2018 roku zakończono rozbudowę ulicy Zielonej w zakresie etapu I na długości 450 m
oraz etapu II na długości 200 m. 
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B.36.  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  położonych  na
trzecim podobszarze rewitalizacji

Przedsięwzięcie nie było realizowane w roku 2018. 

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  2018  roku  przyznano  z  budżetu  miasta  3  dotacje  na  wymianę  źródeł  ciepła
w budynkach położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji. 

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2018 roku zastosował działania aktywizacyjne dla ogółem
103 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji: 

1) przyznał  15 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji  jednorazowo środki  na
podjęcie  działalności  gospodarczej  w  tym:  9  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  (III)"  współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  6  osobom  bezrobotnym
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; 

2) skierował ogółem 88 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji do odbycia stażu
w tym: 49 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  (III)"  współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 39
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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.

B.39.Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna,
w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub
schody ruchome

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie  zostało  przeniesione  na  listę  B  z  listy  A.  Przedsięwzięcie  nie  było
realizowane w roku 2018. 

                                                                Prezydent Miasta Płocka
                                                                /-/ Andrzej Nowakowski
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