
ROZDZIAŁ VIII. Środowisko miejskie

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

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

Ilustracja 8.1: Schemat najważniejszych elementów przyrodniczych Płocka

Źródło: Załącznik 1c do Uchwały NR 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku 
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Płockie nabrzeże wiślane



Obszar  kluczowych  elementów  przyrodniczych  Płocka  to  rzeka  Wisła  wraz  z  najbliższym
otoczeniem, Jar rzeki Brzeźnicy i Jar rzeki Rosicy, a także tereny zieleni naturalnej i lasy.

Ilustracja 8.2: Struktura użytkowa gruntów w Płocku w 2019 r.

Źródło: Wydział Geodezji Urzędu Miasta Płocka

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

Ilustracja 8.3: Klasyfikacja przestrzeni wg badania Corine Land Cover

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

W otoczeniu Płocka znajdują się liczne  tereny leśne, szczególnie na terenach graniczących
z miastem od strony  południowej.  Natomiast  w  samym Płocku  występują  nieduże  obszary
zakwalifikowane jako lasy. Tym niemniej w 2018 r. sporządzono „Uproszczony plan urządzenia
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Miasta Płock na
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okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.” (UPUL) wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.  Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  lasach  dokument  stanowi  podstawę  do
prowadzenia gospodarki leśnej na terenie miasta przez kolejne 10-lecie oraz określa zadania,
które  należy  wykonać  na  terenach  lasów  w  celu  zachowania  ich  ciągłości,  trwałości
zrównoważonego  wykorzystania  funkcji  lasów,  a  także  powiększania  zasobów  leśnych.
Urządzeniem zostały objęte lasy prywatnej własności na powierzchni 316,4692 ha oraz lasy
komunalne na powierzchni 7,8138 ha. 

Dla mieszkańców miasta szczególnie ważne są tereny biologicznie czynne w ich codziennym
otoczeniu, które z reguły stanowią tereny silnie zurbanizowane. W tych obszarach pielęgnacja
zieleni podlega szczególnej uwadze służb miejskich i jest każdorazowo analizowana pod kątem
przekształceń przestrzeni i przebudowy tkanki miejskiej. Łącznie w 2019 r. posadzono w Płocku
24 876 sztuk drzew i krzewów, w tym: 

Dane udostępnione przez GUS obejmują nasadzenia drzew i krzewów wykonywane przez różne
podmioty z terenu miasta, w tym m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe, PKN Orlen czy spółki
miejskie. 
Urząd Miasta Płocka w ramach zadania pn. „Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia na rzecz
bioróżnorodności  i klimatu”  zlecił  posadzenie  14 648  sztuk  roślin,  w tym 95 drzew,  9 652
krzewów, 4 901 sztuk innych roślin wieloletnich, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
rodzimych, takich jak: klon pospolity (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab
pospolity Carpinus betulus), klon polny (Acer campestre), buk pospolity (Fagus sylvatica), dąb
szypułkowy i bezszypułkowy (Quercus robur i Quercus petraea), sosna górska (Pinus mugo),
bluszcz pospolity (Hedera helix) oraz roślin, które w doskonały sposób zadomowiły się w Polsce
oraz  przystosowały  do  warunków  panujących  w  mieście.  Wykonane  nasadzenia  nie  są
gatunkami  inwazyjnymi  tzn.,  że  ich  wprowadzenie  na  dany  teren  miałoby  spowodować
zagrożenie  dla  lokalnej  różnorodności  biologicznej.  Nasadzenia  wykonano  m.in.:  przy

ul. Wiejskiej,  ul. Jesiennej,
ul. Kościelnej, ul. Dobrzyńskiej, na
Skarpie Wiślanej, w al. Piłsudskiego.
Na realizację  zadania  Gmina
pozyskała  dofinansowanie
w formie  dotacji  z  budżetu
Województwa  Mazowieckiego
w  ramach  „Mazowieckiego
Instrumentu  Wsparcia  Ochrony
Powietrza  MAZOWSZE  2019”
w  kwocie  200 000,00  zł,  co
stanowiło  maksymalną  wysokość
dofinansowania,  jaką można było
otrzymać  w  ramach  dotacji.
Sadzono  drzewa  I  klasy  jakości,
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

Nowe nasadzenia na Osiedlu Radziwie



w  większości  o  obwodach  w  przedziale  16- 18  cm  (na  wys.  1  m),  które  na  podstawie
doświadczeń z lat poprzednich dobrze adaptują się w nowych warunkach i są odporniejsze na
akty wandalizmu niż drzewa o mniejszych obwodach. 
W ramach zadania  pn.  „Zakup sadzonek i  uzupełnienie  nasadzeń drzew na terenie  miasta
w  2019  roku”  posadzono  kolejnych  180  drzew. Na  realizację  zadania  Gmina  pozyskała
dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 99 727,20 zł (nasadzenia zrealizowano na zlecenie Miejskiego
Zarządu  Dróg  w  Płocku).  Posadzono  drzewa  I  klasy  jakości,  w  większości  o  obwodach
w przedziale 18-20 cm (na wys. 1m). Nasadzenia zlokalizowano w pasach dróg publicznych
w  następujących  lokalizacja:  ul.  Łukasiewicza,  Trasa  ks.  Popiełuszki,  ul.  Narodowych  Sił
Zbrojnych,  al.  Piłsudskiego,  Trasa  Mazowieckiego.  W  ramach  zadania  posadzono  sadzonki
takich  drzew,  jak:  klon pospolity  (Acer  platanoides),  klon czerwony (Acer  rubrum),  platan
klonolistny (Platanus acerifolia), lipa drobnolistna (Tilia cordata).

Ilustracja 8.4: Nasadzenia zrealizowane przez Urząd Miasta Płocka w 2019 r.

Rośliny zostały posadzone na terenach zieleni publicznej i  w pasach drogowych ulic w celu
uzupełnienia istniejących już nasadzeń roślin ozdobnych oraz w celu wzbogacenia istniejącej
zieleni  w  nowe  egzemplarze  roślin  ozdobnych.  Miejsca  zostały  wytypowane  na  podstawie
zgłoszeń  mieszkańców  i  radnych  Rady  Miasta  Płocka,  wydanych  decyzji  administracyjnych
(rekompensaty  przyrodnicze  za  usuwane  w  latach  poprzednich  drzewa  i  krzewy)  oraz  na
podstawie  bieżącej  kontroli  w  terenie  prowadzonej przez  pracowników  odpowiedzialnych  za
utrzymanie zieleni miejskiej.
Kwiaty  jednoroczne,  m.in.:  begonie,  aksamitki,  starce,  koleusy,  zostały  posadzone  na
kwietnikach,  w  kwiatonierach  i  wieżach  kwiatowych  w miejscach  najliczniej  uczęszczanych
przez mieszkańców i turystów, takich jak np.: pl. Obrońców Warszawy, pl. Narutowicza, park
na Wzgórzu Tumskim, skwer Lutyńskiego, Park Północny. 
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Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka



W 2019 r.  odbyła się również  III
edycja  akcji  „Drzewa  Młodych
Płocczan”. Jej głównym celem jest
upamiętnienie  narodzin
najmłodszych  mieszkańców,
poprzez  udział  uczestnika  akcji
w  sadzeniu  drzewa  na  terenie
wybranego  przez  siebie  osiedla.
Dodatkową  formą  upamiętnienia
narodzin  dziecka  jest  możliwość
umieszczenia  (poprzez  wbicie
w ziemię przed drzewem) tabliczki,
z  wpisaną  przez  uczestnika  akcji
treścią, np. datą narodzin dziecka,
imieniem,  nazwiskiem,  itp.  Tym
razem w ramach akcji  posadzono
z udziałem mieszkańców 31 drzew
na osiedlach: Kolegialna, Miodowa, Podolszyce Północ, Borowiczki, Radziwie, Wyszogrodzka, Skarpa.

Uchwałą Nr 186/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Rady Miasta Płocka ustanowiono 12 drzew
na terenie miasta pomnikami przyrody.

W  2019  r.  na  podstawie  bieżącej  kontroli  w  terenie  prowadzonej  przez  pracowników
odpowiedzialnych za utrzymanie terenów miejskich oraz na podstawie zgłoszeń mieszkańców
i Straży Miejskiej,  realizowano bieżącą konserwację zieleni w zakresie krzewów i trawników
na terenie pasów drogowych ulic, parków, skwerów, placów, zieleńców oraz innych terenów
gminnych i Skarbu Państwa, która polegała na: nawożeniu i przycinaniu krzewów i żywopłotów,
odchwaszczaniu  rabat  z  roślinami,  podlewaniu,  opryskach  ochronnych  roślin,  ściółkowaniu
rabat z roślinami, koszeniu trawników i wykaszaniu chwastów, wygrabianiu trawników i rabat
z roślinami oraz usuwaniu drobnych samosiewów drzew i krzewów. 
W ramach pielęgnacji  drzew Wydział  Kształtowania  Środowiska  Urzędu Miasta Płocka zlecił
poddanie zabiegom pielęgnacyjnym 273 drzewa (na terenach zieleni publicznej, poza pasami
dróg  publicznych).  Wykonano  cięcia  sanitarne:  usuwano gałęzie  chore,  suche,  nadłamane,
poprawiano statykę drzew oraz cięcia techniczne, polegające na usunięciu kolizji gałęzi drzew,
np.  z  budynkami.  Założono  13  wiązań  dynamicznych  w  koronach  drzew,  które  poprawiły
wytrzymałość  drzew  na  podmuchy  wiatru  i  zwiększyły  bezpieczeństwo   mieszkańców.
Prowadzono  również  walkę  ze  szkodnikiem  kasztanowców  –  szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem,  poprzez  zawieszanie  w  koronach  drzew  197  sztuk  pułapek
feromonowych, które zwabiają samce owada i uniemożliwiają ich rozmnażanie, a tym samym
infekowanie drzew. Wykonano frezowanie 42 sztuk kap korzeniowych. Natomiast na podstawie
zgłoszeń oraz bieżącej kontroli usunięto 270  drzew, w tym uprzątnięto 67 drzew wywróconych
z korzeniami lub złamanych w wyniku działania czynników atmosferycznych,  takich jak silne
podmuchy  wiatru. Drzewa usunięto ze względu na ich zły stan zdrowotny, usuwano drzewa
obumarłe,  drzewa  kolidujące  z  infrastrukturą,  planowanymi  inwestycjami  gminnymi  lub
stwarzające zagrożenie dla życia i mienia. 
Prowadzone były również działania w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego  z terenów
stanowiących  własność  Gminy  Miasto  Płock,  Skarbu  Państwa  i  z  terenów  stanowiących
własność osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka.
Działania obejmowały wykaszanie  oraz  wykopywanie  całych  roślin  z  korzeniami,  a  także
działania chemiczne polegające na opryskaniu odrastających, uprzednio wykoszonych barszczy
Sosnowskiego,  mieszanką  herbicydów,  które  niszczą  zarówno  części  nadziemne  jak
i podziemne rośliny.
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Bardzo istotnym zagadnieniem związanym ze środowiskiem miejskim jest jakość powietrza.
Działania w zakresie poprawy jakości powietrza w Płocku koncentrują się na następujących
celach:  zmniejszeniu  emisji  zanieczyszczeń  z  ogrzewania  (w  związku  z  przekroczonym
poziomem wartości dopuszczalnej pyłu PM10), obniżeniu emisji CO2 (przeciwdziałanie zmianom
klimatu), rozwoju zbiorowego transportu niskoemisyjnego. 
Aby zoptymalizować działania w zakresie likwidacji pieców węglowych, wykonano w 2017 r.
inwentaryzację źródeł niskiej emisji  na terenie miasta w zabudowie jedno i  wielorodzinnej.
Obecnie  palenisk  na  paliwo  stałe  jest  co  najmniej  4 846.  Na  podstawie  inwentaryzacji
stworzona została baza danych, która umożliwia sprawniejsze dotarcie z dofinansowaniem do
mieszkańców z obszarów, na których występuje ogrzewanie węglowe. Dzięki tym działaniom
łatwiej  będzie  określić  priorytety  działań  wynikających  na  przykład  z  „Programu  ochrony
powietrza” czy innych programów służących wsparciu polityki miasta w tym zakresie. Gmina
Miasto Płock corocznie począwszy od 2016 r. udziela mieszkańcom dotacji celowych na zmianę
ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W 2019 r. dofinansowanie z budżetu gminy
otrzymało 51 osób: 1 osoba wymieniła ogrzewanie węglowe na pompę ciepła, 2 osoby podłączyły
się do sieci ciepłowniczej, a 48 osób zmieniło ogrzewanie węglowe na gazowe. Łącznie przyznano
datację na kwotę  260 486,90 zł. 
W  ramach  wspomagania  zadań  państwowego  monitoringu  środowiska,  innych  systemów
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, przedłużono na kolejny rok, tj. do 31
grudnia 2020 r. umowę z Konsorcjum DACSYSTEM Sp. z o.o. i Fundacji Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej „ARMAAG” na wynajem stacji pomiarowej wraz z obsługą mającą na
celu ocenę stanu jakości powietrza w naszym mieście. Fundacja posiada certyfikat Akredytacji
Laboratorium Badawczego co  oznacza,  że  pomiary  wykonywane są  zgodnie  z  metodykami
referencyjnymi  oraz  wymaganiami  dotyczącymi  jakości  pomiarów  i  ich  metod  zgodnie
z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska.  Stacja  zlokalizowana  jest  na  terenie  Politechniki
Warszawskiej  Filii  w Płocku przy  ul.  Łukasiewicza 17.  Miejsce to  zostało  wyznaczone przez
specjalistów współpracujących z Fundacją ARMAAG jako modelowy obszar reprezentatywności
dla tła miejskiego w Płocku. Pomiary obejmują następujące substancje: węglowodory BTEX,
siarkowodór  H2S,  ditlenek  siarki  SO2,  tlenki  azotu  Nox,  monotlenek  węgla  CO,  ozon  03,
pył PM10 i  PM 2,5.   Oprócz  pomiarów zanieczyszczeń wykonywane są równolegle  pomiary
podstawowych parametrów meteorologicznych niezbędnych do interpretacji wyników ze stacji.
Ponadto jako uzupełnienie działań  zainstalowano dwa kolejne mierniki  do pomiaru pyłu PM10
i PM2,5.  Obecnie na terenie miasta działa 7 takich mierników.  Umieszczone są w rejonie
zabudowy  jednorodzinnej  na  osiedlach:  Radziwie,  Wyszogrodzka,  Stare  Miasto,  Trzepowo,
Borowiczki,  Ciechomice  i  Winiary.  Dane  ze  stacji  pomiarowej  i  mierników pyłu  na  bieżąco
publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka https://powietrze.plock.eu/. 
Ponadto od  1  października  2018 r. prowadzona  była kampania pomiarowa powietrza metodą
pasywną. Pomiary wykonywane były w trzech kampaniach pomiarowych, w dziesięciu seriach
w dwunastu punktach, tj.:  I  kampania od 01.10.2018 r.  do 21.12.2018 r.,  II kampania od
21.12.2018 r. do 15.03.2019 r. i III kampania od 03.06.2019 r. do 20.09.2019 r.
Zakres  obejmował  pomiar  następujących  substancji:  H2S,  SO2,  NO  i  BTEX  (siarkowodór,
dwutlenek  siarki,  tlenek  azotu  i  węglowodory:  benzen,  toluen,  etylobenzen  i  ksylen).
Określenie  stężeń  badanych  związków  wykonywane  było  w  niezależnym  akredytowanym
laboratoriom w Wielkiej  Brytanii.  Analiza  badań  wraz  z  raportem wykonana  została  przez
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z Zabrza. 
Z przedstawionego raportu wynika, że dla całego okresu pomiarowego, tj. od 01.10.2018 r. do
20.09.2019 r., stężenie benzenu utrzymywało się poniżej wartości średniorocznej i wynosiło
0,9 µg/m3 przy dopuszczalnej wartości 5 µg/m3. 

W 2019 r.,  na  podstawie  wydanych  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka  upoważnień,  strażnicy
miejscy  przeprowadzili  ogółem  699  kontroli w  zakresie  spalania  odpadów  w  paleniskach
domowych i przydomowych kotłowniach na podstawie art. 191 ustawy o odpadach oraz art.
334 ustawy Prawo ochrony środowiska. W wyniku tych działań udzielono 13 pouczeń, nałożono
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44 mandaty  karne,  2  sprawy skierowano do czynności  wyjaśniających celem sporządzenia
wniosku  o  ukaranie  do  sądu.  Ponadto  w  426  przypadkach  dokonano  kontroli  wilgotności
drewna,  które  w  11  przypadkach  wykazały  przekroczenia  normy  powyżej  20%  oraz
w 7 uzasadnionych przypadkach pobrano próbki popiołu do badań laboratoryjnych. W trzech
przypadkach badania potwierdziły spalanie odpadów. Sprawcy zostali ukarani mandatami karnym.

W ramach edukacji ekologicznej w 2019 r. realizowano następujące akcje:

✗ „Niska  emisja”  – czyli  wprowadzenie  do tematu ochrony powietrza – do ograniczenia
niskiej emisji. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak ważna jest jakość powietrza
którym oddychamy. Podczas warsztatów przekazano informację o wpływie jakości powietrza na
zdrowie.

✗ „Wymień piec!, Nie spalaj odpadów, ecodriving, dbaj o zieleń" - to warsztat, podczas
którego  trener  zachęcał  do  wymiany  źródła  ciepła  w  celu  ograniczenia  zanieczyszczeń
powietrza. W trackie warsztatu udowodniono jak duże znaczenie ma nowoczesne źródło ciepła
dla poprawy jakości  powietrza oraz  zwrócono uwagę na najważniejszy powód,  dla  którego
powinniśmy  zmienić  źródło  ciepła  na  ekologiczne  –  nasze  zdrowie.  Był  to  także  warsztat
zachęcający  do  zmiany  nawyków,  podczas  którego  zostały  zaprezentowane  niepoprawne
nawyki mieszkańców i ich konsekwencje dla środowiska, m.in.: spalanie odpadów w domowych
piecach czy na powierzchni ziemi.

✗ „Chronimy  powietrze  –  chronimy  gatunki  zagrożone”  –  w  trakcie  tego  warsztatu
uczestnicy zostali uwrażliwieni na problem masowego wymierania pszczół.

✗ Wydruk  plansz,  które  zostały  przekazane  placówkom  oświatowym  uczestniczącym
w warsztatach.

✗ Spot edukacyjny emitowany przez miesiąc na ekranach LCD w 14 autokarach komunikacji
miejskiej z częstotliwością 12/h (średnio dzienna emisja dla ponad 42 tys osób). Poruszane
zagadnienia tematyczne były prezentowane w postaci krótkich haseł z elementami graficznymi.
W spocie szczególna uwaga została zwrócona na uświadomienie wpływu jakości powietrza na
zdrowie  mieszkańców.  Prezentował  jak  ważna  jest  jakość  powietrza  oraz  najważniejsze
sposoby ograniczenia niskiej emisji.

✗ Wydruk 1 800 szt ulotek edukacyjnych pn. "W trosce o czyste powietrze". Ulotki zostały
przekazane  jednostkom  oświatowym  i  wykorzystane  przez  grupy  robocze  w  akcjach
edukacyjnych - dystrybucja ulotek odbyła się w trakcie akcji edukacyjnych zorganizowanych
przez uczestników warsztatów.

✗ Przeprowadzono 15 warsztatów edukacyjnych w 15 jednostkach oświatowych z terenu
miasta. Łącznie w warsztatach wzięło udział 366 osób (dzieci i młodzież), które zorganizowały
i przeprowadziły akcje edukacyjne dot. ochrony powietrza na terenie szkoły, przedszkola bądź
w trakcie  innych  wydarzeń organizowanych przez  szkoły  dla  całych społeczności  szkolnych
i lokalnych.
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II. Realizacja projektu „W trosce o czyste powietrze”, który obejmował:

III. Wydruk i rozmieszczenie plakatów edukacyjnych na przystankach komunikacji 
miejskiej dot. Ograniczenia niskiej emisji.

II. Realizacja projektu „W trosce o czyste powietrze”, który obejmował:

I. Podczas obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska 
zorganizowano i przeprowadzono "Strefę niskiej emisji". Zorganizowano 
warsztaty, których zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:



Warsztaty  miały  na  celu  propagowanie  świadomości  ekologicznej  oraz  segregacji  odpadów
wśród  najmłodszych  mieszkańców  miasta.  Podczas  zajęć  przedszkolaki   poznały  zasady
segregacji odpadów nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie - biorąc udział w zabawie
polegającej  na  prawidłowym posegregowaniu  odpadów.  Wiedzą  już  także,  jak  istotne  jest
odkręcanie  i  zgniatanie  butelek  plastikowych  oraz  opakowań  wielomateriałowych.  Na
zakończenie zajęć, każda grupa warsztatowa otrzymała zestaw gier karcianych "Segregator"
i "Komplecik".

Specyficznym dla Płocka zagadnieniem ze względu na położenie są tereny wrażliwe na ruchy
masowe ziemi, czyli miejsca w których potencjalnie mogą wystąpić osuwiska. Takie obszary
znajdują się w prawobrzeżnej części miasta. Na Skarpie Wiślanej w Płocku zainstalowanych
jest 17 inklinometrów, tj. rur wykonanych z tworzywa, mogących odkształcać się w kierunku
poziomym. Prowadzone okresowo pomiary i  wykonywane analizy przemieszczeń dają obraz
aktualnego stanu, a co równie ważne wskazują na tendencje i potencjalne przyszłe zagrożenia
stateczności skarpy. 
W  2019  r.  w  ramach  monitoringu  przemieszczeń  wgłębnych  Skarpy  Wiślanej  dokonano
pomiarów  w  13  kolumnach  inklinometrycznych  zainstalowanych  na  odcinku  staromiejskim
Skarpy  oraz  w  4  kolumnach  inklinometrycznych  zlokalizowanych  w  rejonie  ul.  Grabówka.
Wnioski i ocena geotechniczna: dotychczasowe serie pomiarowe i wnioski formułowane przez
kilka zespołów badawczych dowodzą, iż rejestrowane w inklinometrach na Skarpie Wiślanej
w Płocku ruchy nie stanowią zagrożenia stateczności ogólnej zboczy.

W  granicach  administracyjnych  miasta  funkcjonują  również  tereny  rolne,  na  których
prowadzona  jest  produkcja  rolna.  Sektor  rolnictwa  jest  wrażliwy  na  warunki  klimatyczne,
których  zmienność  powoduje  okresowe  straty  rolne.  W  czerwcu  2019  r.  wystąpiono
z wnioskiem  do  Wojewody  Mazowieckiego  o  powołanie  Komisji  ds.  szacowania  szkód
w gospodarstwach  rolnych  powstałych  wskutek  niekorzystnego  zjawiska  atmosferycznego,
jakim była  susza.  Szacowaniem strat  objęto  51  gospodarstw o powierzchni  około  380 ha,
z czego  sporządzono protokoły,  stanowiące  podstawę do  uzyskania  przez  rolników pomocy
finansowej, jak również ubiegania się o preferencyjne kredyty.

Wydział  Kształtowania  Środowiska  jest  jednym  z  interesariuszy „Programu  opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Miasta
Płock”. Programem opieki w 2019 r. objęte były zwierzęta bezdomne, koty wolno żyjące oraz
zwierzęta  gospodarskie,  przebywające  w  granicach  administracyjnych  Płocka.  Większość
działań określonych w Programie  dotyczy  psów i  kotów,  ponieważ skala  bezdomności  tych
zwierząt w Płocku, podobnie jak w całym kraju, jest duża. Koty wolno żyjące, bytujące głównie
w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność
zapobiega  rozprzestrzenianiu  się  gryzoni  (myszy  i  szczurów).  Koty  te  nie  są  zwierzętami
bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących
Gmina finansuje zabiegi sterylizacji i  kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto wspiera
osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (tzw. karmicieli) poprzez zapewnienie karmy
dla dokarmianych kotów.  W  2019  r. na  realizację  Programu została  wydatkowana  kwota
1 919 987,00 zł. 
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IV. „Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji 
wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka”. W warsztatach wzięło 
udział 1437 dzieci z 25 przedszkoli z terenu miasta Płocka.

V. Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2019-20-22 września 2019r. Temat 
tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy!"


