
ROZDZIAŁ III. Infrastruktura transportowa

Mechanizmy  rozwoju  miast
determinowane  są  przede
wszystkim stopniem bodźców życia
gospodarczego, intensywnością
jego  kooperacji  i  lokalnymi
przewagami  konkurencyjnymi
decydującymi o lokowaniu nowych
podmiotów  gospodarczych
i  wzroście  lokalnych  firm.  Płock
wewnętrznie  ma  bardzo  dobrze
rozwiniętą  sieć  drogową wraz
z wewnętrzną  obwodnicą
stanowiącą  główny  ruch  do
zakładów  przemysłowych
w północnej części miasta. Inaczej
sprawa  wygląda  z połączeniami

transportowymi  zewnętrznymi.  Ostatnią  inwestycją  zewnętrzną,  przełomową  z punktu
widzenia transportu, była oddana do użytku 98 lat temu linia kolejowa Kutno-Płock, która w
chwili  obecnej pełni  służy transportowi towarowemu. W międzyczasie powstały dwa mosty
przez  rzekę  Wisłę  i inwestycje  oparte  o  jednojezdniowe  drogi  obsługujące  ruch  towarowy
i osobowy, ale nie stanowiące nowej jakości podróży zewnętrznych. Planów nakreślających
wizje  nowych  połączeń  kolejowych  do  Warszawy  lub  dróg  szybkiego  ruchu  nie  udało  się
dotychczas  zaprojektować.  Problem  transportowy  Płocka  najlepiej  oddaje  funkcjonowanie
zarządu PKN Orlen w Warszawie, a nie w siedzibie firmy w Płocku. 
Obraz zewnętrznych połączeń został zaprezentowany na mapie tematycznej zawartej w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (poniżej), na mapie głównej
nie ma jednak kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ilustracja 3.1: Schemat powiązań zewnętrznych planowanych dla miasta Płocka

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
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Most im. Legionów Piłsudskiego po przeprowadzonym remoncie



Aktualnie postulowane dla Płocka  kluczowe zewnętrzne połączenia drogowe to przede
wszystkim  realizacja  drogi  ekspresowej  S10  wraz  z  włączeniem  miasta,  wpisanej  do
Rozporządzenia o przebiegu autostrad i dróg ekspresowych. Od czasu przyjęcia Rozporządzenia,
tj. 13 października 2015 r., nic w tej sprawie nie zostało zrobione, pomimo działań i apeli
Prezydenta Miasta Płocka i Rady Miasta Płocka. Działania modernizacyjne na sieci drogowej są
podejmowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla drogi krajowej nr 60
i 62.  Odcinki  tych  dróg  zostały  w  2018  r.  wyremontowane  na  najbardziej  zniszczonych
fragmentach. Ubiegły rok przyniósł ważną deklarację w postaci porozumienia miasta Płocka
z Oddziałem  GDDKIA  w  zakresie  wspólnej  rozbudowy  drogi  krajowej  nr  62  na  odcinku
ul. Wyszogrodzkiej  od  al.  Armii  Krajowej  do  granicy  miasta.  Harmonogram  realizacji
porozumienia obejmuje prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i wykonaniem robót
budowlanych  w  latach  2019-2022.  Kluczową  sprawą  dla  powodzenia  tych  działań  jest
zabezpieczenie środków finansowych w planie GDDKiA na ten cel. Zgodnie z harmonogramem
w 2018 r. miał powstać program funkcjonalno-użytkowy, będący podstawą do dalszych działań.
W dniu  30  maja  2019 r.  Rady  Miasta  Płocka  omawiała  podczas  sesji  temat  „Perspektywy
poprawy infrastruktury  drogowej  w pobliżu  Płocka  z  uwzględnieniem planów  budowy  drogi
ekspresowej S10 oraz przebudowy płockiego odcinka drogi krajowej nr 62, w tym drugiego pasa
drogowego ulicy Wyszogrodzkiej”.  
Miasto  obsługiwane  jest  również  przez  sieć  dróg  wojewódzkich  utrzymywanych  przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego, które komunikują obszary podmiejskie w kierunku
południowo-wschodnim (575), północno-wschodnim (567) i północno-zachodnim (559, 562).
Drogi wojewódzkie funkcjonują jako drogi jednojezdniowe. Uzupełnieniem sieci drogowej są
połączenia zewnętrzne na drogach powiatowych i gminnych pełniących rolę dróg zbiorczych
i dojazdowych.    

Transport kolejowy obsługujący Płock opiera się na jednej linii kolejowej nr 33 o znaczeniu
państwowym,  ale  zelektryfikowanej  tylko  na  kierunku  południowym  do  Kutna.  Linia
w kierunku północnym nie jest zelektryfikowana. Transport pasażerski na tej linii zapewniają
Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., operując przede wszystkim małymi szynobusami. 

Ilustracja 3.2: Schemat powiązań zewnętrznych kolejowych planowanych dla Płocka

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
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Koleje Mazowieckie zgodnie z rozkładem (obowiązujący od 18 maja do  13 czerwca 2020 r.)
w kierunku do Sierpca oferują 12 połączeń na dobę w godzinach 5:42 – 21:05 (czas podróży
około 40 minut), a w kierunku do Kutna 11 połączeń na dobę w godzinach 4:50 – 20:41 (czas
podróży  ok.  1  godziny).  Połączenie w  kierunku  Kutna  uwzględnia  również skład  „Mazovia”
bezpośrednio jadący do Warszawy Wschodniej – czas podróży wynosi 2h 37 min i nadal jest mało
konkurencyjne względem podróży innymi środkami transportu.
W zakresie połączenia kolejowego kluczową sprawą jest budowa linii w kierunku Warszawy, m.in.
Płock-Modlin oraz połączenie przez Centralny Port Komunikacyjny. 
Miasto  Płock  miało  możliwość zapoznania się,  w ramach wstępnych koncepcji  dotyczących
komponentu kolejowego, z przebiegiem linii kolejowej dużych prędkości obsługującej miasto
w lutym 2020 r. w ramach konsultacji publicznych ogłoszonych przez CPK.

Wśród zewnętrznych połączeń komunikacyjnych dla miast i ich obszarów funkcjonalnych coraz
ważniejszym elementem jest transport lotniczy. Płock nie posiada w swoich granicach portu
lotniczego międzynarodowego. Z punktu widzenia obsługi miast lokalizacja portów lotniczych
odbywa się w obszarach poza aglomeracjami miejskimi,  z uwzględnieniem środowiskowych
uwarunkowań, a także dobrej komunikacji kolejowej i drogowej. 

Warszawskie Lotnisko Chopina, największy port lotniczy w Polsce, położone jest w odległości
130 km od Płocka, a czas podróży wynosi od 1 godz. 40 min do 2 godz. 50 min, w zależności
od warunków drogowych. Bliżej Płocka – w odległości 70 km, czyli około 1 godziny podróży –
znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim.
W związku z jego trudną sytuacją,  Rada Miasta  Płocka wystosowała w maju 2018 r.  apel
w sprawie  poparcia  działań  dotyczących  rozwoju  Portu.  Lotnisko  Warszawa-Modlin jest
dostępne  dla  płocczan  transportem  drogowym,  w  tym  połączeniami  autobusowymi.
Społeczność  miasta  silnie  zabiega  o  realizację  połączenia  kolejowego  właśnie  na  trasie
Warszawa-Modlin-Płock-Toruń,  co  umożliwiłoby  dogodny  i  szybki  dojazd  transportem
zbiorowym.  W  Płocku  funkcjonuje  obecnie  lotnisko  trawiaste  obsługiwane  przez  Aeroklub
Ziemi  Mazowieckiej.  Samorząd  Płocka  widzi  konieczność  budowy  utwardzonego  pasa
startowego  w  celu  uruchomienia  lotniska  typu  General  Aviation.  Modernizacja  lotniska
w  naszym  mieście  umożliwi  obsługę  taksówek  powietrznych  oraz  uruchomienie  lotów
biznesowych, w tym także komunikujących z Modlinem, gdzie możliwy będzie dalszy transport
międzynarodowy. Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury lotniskowej, zostało
wpisane w grudniu 2019 r. do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Infrastruktura  transportowa  w  mieście opiera  się  o  układ  ulic,  ciągów  pieszych
i rowerowych, jedną linię kolejową oraz elementy obsługujące i towarzyszące temu systemowi.

Tabela 3.1: Sieć dróg publicznych w Płocku w 2019 r.

Kategoria drogi
Długość dróg w km

ogółem w tym o nawierzchni twardej
Krajowe 32 32
Wojewódzkie 22 22
Powiatowe 47 47
Gminne 186 173
Razem 288 274

Źródło: Dane Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
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Ilustracja 3.3: Odległości do najbliższych portów lotniczych

Płock  Port Lotniczy Warszawa-Modlin 
 70 km

Płock  Lotnisko Chopina 
130 km✈



Komunikacji na obszarach osiedlowych i zamkniętych służą również drogi wewnętrzne, będące
dojazdami do nieruchomości bądź parkingów.
W zakresie utrzymania dróg publicznych Płock realizuje zadania mające na celu utrzymanie
właściwego  stanu  technicznego  ulic,  a  także  usprawnienie  organizacyjne  podnoszące
bezpieczeństwo na drogach. 

Tabela  3.2: Przykłady  działań realizowanych przez  Miejski  Zarząd  Dróg w Płocku
w zakresie utrzymania ulic w 2019 r.

Działania Ogółem

Powierzchnia remontów nawierzchni jezdni 2 909 m2

Ilość masy asfaltowej użytej do remontu nawierzchni 519 ton

Powierzchnia remontów chodników 4 195 m2

Powierzchnia wykonanych chodników 410 m2

Naprawa dróg tłuczniem betonowym 101 m2

Utwardzenie destruktem 993 m2

Frezowanie nawierzchni bitumicznych jezdni 248 m2

Powierzchniowe utwardzenie jezdni emulsją i grysami 4 590 m2

Zamontowanie tarcz znaków drogowych 410 szt.

Zamontowanie słupków znaków drogowych 340 szt.

Tablice i tabliczki informacyjne 123 m2

Bariery przeszkodowe U-12 27 szt.

Bariery energochłonne 192 mb

Bariery typu olsztyńskiego 189 szt.

Azyle dla pieszych 16 m2

Ograniczniki typu hol-separator 65 szt.

Montaż progów zwalniających 23 mb

Montaż wyspowych progów zwalniających (poduszki berlińskiej) 23 szt.

Oznakowanie poziome ulic 43 964 m2

Oznakowanie poziome w technice grubowarstwowej 915 m2

Odnowienie przejść dla pieszych P-10 9 522 m2

Wykonanie piktogramów A-17 z mas termoplastycznych 5 szt.

Wymiana latarni i wkłady typu LED 97 szt.

Wymiana konsoli i modułów sygnalizacji świetlnej 37 szt.

Odśnieżanie 1 345 km

Zwalczanie śliskości 6 752 km

Źródło: Dane Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Powyższe działania bieżące przyczyniają się do prawidłowego utrzymania pasów drogowych
i wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa jakości  dróg w mieście
następuje  jednak  przede  wszystkim  poprzez  realizowanie  zadań  inwestycyjnych,  które
obejmują  nie  tylko  naprawę  nawierzchni,  ale  przede  wszystkim  poprawę  infrastruktury
technicznej znajdującej się w pasie drogowym, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji  deszczowej,  sieci  elektroenergetycznej  czy  oświetlenia  ulicznego  i  sygnalizacji
świetlnej. 
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Kluczowym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa Mostu im. Legionów Piłsudskiego, która
zapewniła  utrzymanie  sprawności  obiektu  budowlanego,  istotnego  w  codziennym
przemieszczaniu się pomiędzy dwoma częściami miasta. W zakresie przebudowy dróg Miejski
Zarząd Dróg realizował w 2019 r. inwestycje w ulicach: 3-go Maja,  Kilińskiego,  Mostowej,
Kolejowej,  Tysiąclecia,  Grabówka.  Łączna  wartość  zadań  inwestycyjnych  związanych
z utrzymaniem dróg wyniosła w 2019 r. 120 096 600 zł.

Funkcjonowanie  dużych  ośrodków  miejskich  wiąże  się  również  z  natężonym  ruchem
samochodowym, w tym również ruchem tranzytowym. Z uwagi na specyfikę położenia Płocka
nad rzeką ruch ten odbywa się przez dwa mosty: Most im. Legionów Piłsudskiego oraz Most
Solidarności.  Aby  ruch  tranzytowy  nie  przebiegał  przez  centrum  miasta,  budowane  są
obwodnice w ciągach dróg krajowych, często mające charakter drogi ruchu przyspieszonego.
Nie doczekawszy się realizacji przez administrację rządową, miasto w ramach zadań własnych
podjęto się budowy trasy zbiorczej obwodowej. Rok 2018 był pod tym względem przełomowy
z  uwagi  na  spięcie  obwodnicowe  dróg  krajowych  w  prawobrzeżnej  części  miasta
i poprowadzenie  ruchu do ul.  Łukasiewicza,  która komunikuje  tereny przemysłowe miasta,
w tym zakład produkcyjny PKN Orlen. Nowe ulice Bartoszewskiego oraz Rataja kierują ruch na
Most  Solidarności,  ale  również  stanowią  wpięcie  w miejski  układ  drogowy poprzez  węzły:
Otolińska,  Bielska,  Przemysłowa,  Długa  i  Łukasiewicza.  Dla  ruchu  wewnętrznego  miasta
otwarcie trasy obwodowej stanowi element skrócenia czasu podróży, np.  dla mieszkańców
podróżujących z Podolszyc w kierunku terenów przemysłowych, a tym samym odciąża ruch na
głównych alejach miasta.  Rok 2019 to pierwszy cały rok funkcjonowania nowej obwodnicy
miasta.
Sieć drogowa w 2019 r. została również rozbudowana dzięki zadaniom realizowanym przez
Wydział Inwestycji i Remontów w ulicach: Borowicka, Ośnicka, Swojska, Strażacka, Stommy,
Maszewska, a także przygotowaniu inwestycji pod realizację ulicy „Nowej Przemysłowej”. 

Infrastrukturą obsługującą transport są również przestrzenie zabezpieczone pod parkowanie
pojazdów samochodowych.  Są  to  zatoki  postojowe w pasach  drogowych,  dopuszczone  do
parkowania zgodnie z prawem o ruchu drogowym, a także parkingi,  np. nowo powstały przy
ul.  Jasnej.
Ważnym  elementem  parkowania  pojazdów  w  obszarze  śródmieścia  jest  Strefa  Płatnego
Parkowania, która został wprowadzona w związku z deficytem miejsc postojowych w obszarze
centralnym  miasta  i  problemami  z  parkowaniem  pojazdów.  Uporządkowanie  parkowania
pojazdów  przyniosło  oczekiwaną  rotację  na  miejscach  parkingowych,  a  dodatkowo
w dotychczas  niezagospodarowanych  obszarach  pojawiły  się  parkingi  obsługujące  stałych
klientów.  Strefa  płatnego  parkowania  dzieli  się  na  strefy:  SC,  S2,  S3  i  S4.  Opłaty  za
parkowanie pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00. Stawki za
parkowanie zostały ustalone na dużo niższym poziomie niż regulacja ustawowa. Dodatkowo
wprowadzono bezpłatne pierwsze 30 minut oraz preferencyjne opłaty dla mieszkańców SPP,
obniżono  opłatę  miesięczną  i  dzienną  oraz  stworzono  możliwość  opłacenia  parkowania  za
pomocą aplikacji mobilnych, co  sprawia, że płocka SPP jest przyjazna dla użytkowników. 

W podróżach po mieście płocczanie coraz chętniej  korzystają z  transportu rowerowego,
doceniając jego liczne zalety. Rozwojowi ruchu rowerowego sprzyjały działania podejmowane
przez  samorząd  Płocka,  przede  wszystkim  rozbudowa  sieci  dróg  rowerowych.  Działania
inwestycyjne  w  tym  obszarze  były  możliwe  dzięki  pozyskaniu  środków  finansowych
z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020.
Długość dróg rowerowych  w ciągach ulic  na koniec 2019 r. wyniosła 63 km, co daje udział
ponad 22% w długości dróg publicznych.  Ponadto trwały prace budowlane nowych odcinków
dróg rowerowych, m.in. R-23 Kilińskiego i R-17 Grabówka.
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Ilustracja 3.4: Zasięg tras ruchu rowerowego w 2019 r.

Źródło: Dane Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, opracowanie Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu
Miasta Płocka 

Inwestycje w rozwój infrastruktury rowerowej pozwoliły na uruchomienie w sierpniu 2018 r.
systemu  Płockiego  Roweru  Miejskiego.  W  2019  r.  odnotowano  aż  288  tys.  wypożyczeń.
W pierwszym pełnym sezonie płocczanie mogli  korzystać z  31 stacji  i  w sumie  ponad 300
rowerów.  Indywidualnych użytkowników było ponad 23 tys. Najpopularniejsze stacje roweru
miejskiego to:
✔ Kobylińskiego – Bielska,
✔ Piłsudskiego – Otolińska,
✔ Pl. Narutowicza.

Płocki rower miejski najintensywniej wypożyczany był w poniedziałki i piątki, ale pozostałe dni 
tygodnia również cieszyły się dużą liczbą wypożyczeń. 

Ważnym  elementem  działań  samorządu  płockiego  jest  również  rozwój  infrastruktury
pieszej, m.in. towarzyszący budowie dróg, remontom istniejących ciągów komunikacyjnych,
a także wyznaczaniu przestrzeni wolnych od ruchu samochodowego. W tym zakresie w 2019 r.
zrealizowano budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Rzeczną i ul. Słoneczną. Z przebudowywanych
chodników piesi mogli korzystać m.in. w ulicach: Nałkowskiej, Kolegialnej, Batalionu Parasol,
Jachowicza, Na Skarpie, Norwida, Roguckiego. 

Kierunek  rozwoju  układu  komunikacyjnego został  nakreślony  w najważniejszym
dokumencie  planowania  przestrzennego,  tj.  w „Studium  Uwarunkowań  i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płocka”. 
W  zakresie  usprawnienia  mobilności  miejskiej  Płock  poczynił  wiele  działań  wpływających
pozytywnie  na  dywersyfikację  sposobów  podróżowania,  a  także  przyczyniających  się  do
podniesienia  jakości  przestrzeni  miejskiej.  W  2019  r.  zostały  również  podjęte  działania
w zakresie  planowania  elektromobilności  dla  miasta  Płocka.  Ładowarki  dla  samochodów
elektrycznych  funkcjonowały  już  przy  PKN  Orlen  i  Urzędzie  Miasta  Płocka,  a  w  ramach
opracowywanej  strategii  elektromobilności  mają  zafunkcjonować  kolejne  ogólnodostępne
ładowarki.
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