
ROZDZIAŁ XVIII. Bezpieczeństwo publiczne

Jednym  z  podstawowych  zadań
władz  miasta  jest  zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom
oraz innym osobom przebywającym
na terenie Płocka. 
Uchwałą Nr 655/XXXIX/2017 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 listopada
2017  roku  został  wprowadzony
„Miejski  program  zapobiegania
przestępczości  oraz  porządku
publicznego  i  bezpieczeństwa
mieszkańców Miasta Płocka na lata
2018–2022”, mający  na  celu
wzrost  poczucia  bezpieczeństwa
społeczności  lokalnej  poprzez

ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzrost zaufania do służb i instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Oceny realizacji Programu dokonuje się w cyklu rocznym
w ramach  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przedkładanego
Radzie  Miasta  Płocka  do  31  stycznia  każdego roku.  Sprawozdanie  z  realizacji  powyższego
Programu  za  2019 r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2020 r. pod poz. 2058. 

 Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych  realizował  zadania  z  zakresu
bezpieczeństwa  i  ochrony  ludności. Działania  te  skupiały  się  przede  wszystkim  na
koordynowaniu  funkcjonowania  służb,  straży  i  inspekcji,  a  także  na  współdziałaniu
z wydziałami i referatami Urzędu Miasta Płocka, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz
innymi podmiotami ważnymi dla codziennego życia mieszkańców. 

Zarządzanie  bezpieczeństwem  miasta  odbywa  się  za  pośrednictwem
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK),  które zostało
powołane z ustawowego obowiązku dla zapewnienia całodobowego przepływu
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. W ramach realizowanych
zadań w 2019 r. poprzez  serwis Płocki INFO-SMS, stronę internetową UMP

oraz  lokalne  media,  MCZK  ostrzegało  mieszkańców,  instytucje  i  firmy  o  niekorzystnych
zjawiskach  atmosferycznych  i  złej  jakości  powietrza (144 razy).  Ponadto  przekazywano
informacje  o  utrudnieniach  w  codziennym  życiu  miasta,  np.:  o  utrudnieniach  w  ruchu
drogowym (67 razy),  o  awariach  sieci  wodociągowej,  ciepłowniczej,  gazowej,  deszczowej,
ogólnospławnej, energetycznej i telekomunikacyjnej (165 razy). Pracownicy MCZK w minionym
roku  wykonywali  również  czynności  związane  z  analizą  otrzymanych  prognoz
hydrometeorologicznych (628 razy), monitorowaniem  i analizą  stanów wód na rzekach (454
razy) oraz monitorowaniem stanu sytuacji pogodowej i jakości powietrza (912 razy). 
W  związku  z  ujawnieniem  w  jednym  z  mieszkań  materiałów  wybuchowych,  MCZK
koordynowało działania związane z ewakuacją mieszkańców bloku oraz pobliskich placówek
edukacyjnych,  tj.  Szkoły  Podstawowej  nr  3  i  Miejskiego  Przedszkola  nr  17.  W  wyniku
przeprowadzonych działań ewakuowano ok. 430 osób.
W wyniku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku bombowego w Zespole Szkół nr 5, MCZK
koordynowało ewakuację szkoły. Ewakuwano ok. 800 osób. Alarm okazał się fałszywy. 
Mając  na  uwadze,  jak  ważne  dla  miasta  i  mieszkańców  jest  podejmowanie  działań
związanych  z  ochroną  przeciwpowodziową,  Prezydent  Miasta  Płocka  skierował  pismo  do
Prezesa  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  –  Wody  Polskie,  o  kontunuowanie  prac
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bagrowniczych w rejonie miasta Płocka,  w wyniku czego Wody Polskie w IV kwartale 2019 r.

poniżej bramy przeciwpowodziowej w 635 km usunęły 80 tys. m3 osadów dennych.
W czasie intensywnych opadów śniegu Prezydent Miasta Płocka skierował do administratorów
budynków,  w  tym  budynków  wielkopowierzchniowych,  pismo  przypominające  o  potrzebie
podjęcia  wzmożonych działań związanych z  monitorowaniem i  usuwaniem śniegu z  pokryć
dachowych. 
Natomiast w związku z wysokimi stanami wód Prezydent Miasta Płocka  w 2019 r. dwa razy
ogłaszał  stan  pogotowia  przeciwpowodziowego  (w  styczniu  i  maju)  i  raz  stan  alarmu
przeciwpowodziowego  (w  maju).   W  związku  z  zagrożeniem  powodziowym  w  styczniu
pracownicy  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych  brali  udział  w  pracach
Zespołu Ochrony Przeciwpowodziowej Zarządu Zlewni we Włocławku. Prezydent Miasta Płocka,
w związku  z  rozbudową  sieci  automatycznych  stacji  pomiarowych  wczesnego  wykrywania
skażeń promieniotwórczych prowadzonej przez Państwową Agencję Atomistyki, wyraził zgodę
na utworzenie takiej stacji na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie będącej we władaniu
Wodociągów Płockich Sp. z o.o. 
Ponadto Prezydent Miasta Płocka podejmował działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności
wystąpienia  awarii  na  instalacji  Olefin  w Zakładzie  Produkcyjnym PKN Orlen S.A.,  poprzez
skierowania pisma do Prezesa Zarządu PKN Orlen S.A.
W 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym przedstawiono
"Ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka za rok
2018", stan przygotowań do realizacji przedsięwzięć w ramach działań "Bezpieczne wakacje
2019" oraz dokonano analizy zagrożeń bezpieczeństwa na obszarach wodnych znajdujących się
na terenie miasta. 
Zwołano także 5 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

✗ jedno w sprawie wysokich stanów wody rzeki Wisły,
✗ dwa w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie,
✗ dwa w związku z „Marszem Równości”.

W  przypadku  awarii  oczyszczalni  ścieków  „Czajka”  Prezydent  Miasta  Płocka  uczestniczył
w posiedzeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które dobyło
się na terenie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.
Obecnie system ostrzegania i alarmowania miasta Płocka składa się z 42 syren alarmowych,
zlokalizowanych na obszarze miasta w miejscach zapewniających słyszalność całego systemu
na poziomie ok. 100%. 15 syren to urządzenia elektroniczne wyposażone w głośniki tubowe
i szczelinowe  posiadające  możliwość  nadawania  ostrzegawczych  komunikatów  głosowych,
natomiast  pozostałe  27  syren  to  urządzenia  elektromechaniczne.  W  systemie  funkcjonują
również dwa detektory skażeń (chloru i  amoniaku) oraz stacja meteorologiczna.  Wszystkie
urządzenia  komunikują  się  z  centralą  alarmową  znajdującą  się  w  Miejskim  Centrum
Zarządzania Kryzysowego za pośrednictwem transmisji radiowej.
W  Płocku  corocznie  organizowane  są   imprezy  masowe. W  2019 r.  wydano  34 decyzje
w  sprawie  organizacji  95 imprez  masowych  oraz  przyjęto  74 zawiadomienia o  zamiarze
zorganizowania  zgromadzenia  publicznego.  Pracownicy  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego
i  Spraw  Obronnych  przeprowadzili  14  kontroli  zgodności imprez  masowych  z  warunkami
zezwolenia oraz nadzorowali przebieg 50 zgromadzeń. 

Zgodnie  z  danymi  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Płocku w  2019  r.
stwierdzono łącznie  2 423 przestępstwa,  w tym przestępstw o charakterze
kryminalnym  odnotowano  1 446. W  siedmiu podstawowych  kategoriach
przestępstw wszczęto 754 postępowania przygotowawcze. 
Na terenie miasta stwierdzono  również  116 przestępstw z zakresu ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii. Wykrywalność tego typu przestępstw wyniosła 97,41%. 
W omawianym roku miało miejsce 6 przestępstw metodą „na wnuczka” lub „policjanta’’ oraz
odnotowano 7 przypadków próby usiłowania dokonania tego rodzaju przestępstwa. 
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Ujawniono 23 czyny karalne popełnionych przez 51 nieletnich. Najczęściej dotyczyły one: 
✗ kradzieży  -  2,
✗ posiadania środków odurzających – 2, 
✗ rozboju i wymuszenia rozbójniczego – 5,
✗ bójki i pobicia – 4
✗ uszkodzenie rzeczy – 3,
✗ uszczerbku na zdrowiu – 1.

Realizując  zadania  profilaktyczne  w  zakresie  rozpoznawania  i  ograniczenia  zjawiska
alkoholizmu nieletnich  funkcjonariusze KMP w Płocku nie ujawnili przypadków łamania zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim.
Policjanci wykonali na terenie miasta 9 882 służby patrolowe, w tym 2 250 służb tzw. płatnych,
refundowanych przez Urząd Miasta Płocka. Do służby patrolowej na terenie miasta kierowani
byli także policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku. 

Tabela 18.1: Działania służb prewencyjnych Komedy Miejskiej Policji w Płocku w 2019 r.
w liczbach

Wyszczególnienie Ogółem
W tym służby

płatne 

Wylegitymowanie osób 23 807 7 597

Przeprowadzenie interwencji 11 709 4 661

Zatrzymanie osób poszukiwanych 466 46

Doprowadzenie osób do wytrzeźwienia 1 399 461

Odzyskanie poszukiwanych pojazdów 3 0

Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami miasta 1 531 0

Zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku 216 0

Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Policjanci  służb  patrolowych  oraz  ruchu  drogowego  ujawnili  w  2019  r.  łącznie  31 292
wykroczenia, z czego wykryto i ukarano 22 256 sprawców tego typu zdarzeń. Struktura reakcji
na wykroczenia przedstawiała się następująco:

135

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA

Wykres 18.1: Liczba wszczętych postępowań w 2019 r. 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
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✔ wnioski o ukaranie – 992,
✔ mandaty karne – 14 964,
✔ pouczenia – 6 279.

Struktura najczęściej ujawnianych wykroczeń w Płocku w 2019 r. przedstawiała się następująco:
✔ drogowe – 17 385,
✔ przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 930,
✔ przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej –  535,
✔ przeciwko mieniu – 717,
✔ przeciwko obyczajności – 749,
✔ spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 1 336.

Najwięcej ze wskazanych wykroczeń ujawniono na ulicach: Bielska (138), Gałczyńskiego (123),
Tysiąclecia  (120),  Chopina  (107),  Otolińska  (97),  Łukasiewicza  (80),  Kobylińskiego  (70),
Przemysłowa (69), Piłsudskiego (63), Wyszogrodzka (63), Jachowicza (57), Medyczna (46),
Kolegialna (39), Zgliczyńskiego (38), Miodowa (38).
Na terenie Płocka zaistniało 85 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, zaś rannych
zostało  105  osób.  Odnotowano  również  1 788  kolizji  drogowych.  Przyczyny  zaistniałych
wypadków to:

✔ nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 43,
✔ niebezpieczna prędkość – 28,
✔ nieprawidłowe omijanie, wymijanie, wyprzedzanie – 4,
✔ błędy osób pieszych  - 5,
✔ pozostałe – 5.

Policjanci  ujawnili  ogółem  508  nietrzeźwych  uczestników  ruchu  drogowego,  w  tym  351
sprawców  przestępstw  i  157  sprawców  wykroczeń.  Potwierdza  to, iż w dalszym ciągu
utrzymuje się wysokie zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierujących.  Nastąpił  wzrost
popełnionych przestępstw w tym obszarze w stosunku do roku ubiegłego.  Ogólna  liczba
kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu wyniosła 68 984.
Wspierając zadania realizowane przez Komendę Miejską Policji władze samorządowe  Płocka,
na  podstawie  stosownych  porozumień,  udzieliły  wsparcia  finansowego  oraz  pomocy
przeznaczając w 2019 r. środki finansowe w łącznej kwocie: 796 352,08 zł, które przekazano na
realizację zadań niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tj.:

✔ utrzymanie 3 etatów w rewirach dzielnicowych KMP Płock – 228 852,08 zł,
✔ rekompensatę za czas służby przekraczający normę – 450 000,00 zł,
✔ zakup samochodu służbowego dla KMP w Płocku – 90 000,00 zł,
✔ utrzymanie  w  sprawności  technicznej  radiowozów Samodzielnego  Pododdziału  Prewencji
Policji w Płocku – 6 000,00 zł,
✔ nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie prewencyjnej – 15 000,00 zł,
✔ zakup psa służbowego dla KMP Płock – 6 500,00 zł.

W 2019 r.  Straż  Miejska  w Płocku wykonała  3 011  służb  patrolowych,
podczas których przeprowadzono ogółem 29 112 kontroli  bądź  interwencji,
ujawniono 15 852 wykroczeń. 

Tabela 18.2: Ujawniane przez Straż Miejską w Płocku wykroczenia w 2019 r. w liczbach

Wykroczenia przeciwko: Liczba wykroczeń

bezpieczeństwu w komunikacji 11 732

obyczajności 1 299

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 537
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urządzeniom użytku publicznego 990

porządkowi i spokojowi publicznemu 409

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 473

bezpieczeństwu osób i mienia 82

ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych

50

ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt

52

pozostałe 228

Razem: 15 852

Źródło: Straż Miejska w Płocku

Teren miasta podzielony jest na  12 rejonów służbowych, przypisanych indywidualnie strażnikom
Referatu Strażników Rejonowych. Rejony obejmują: I -  os. Skarpa B, Winiary; II - os. Skarpa A,
Dobrzyńska;  III  -  os.  Łukasiewicza,  Tysiąclecia,  Kostrogaj;  IV  -  os.  Stare  Miasto;  V  -  os.
Kolegialna; VI - os. Kochanowskiego, Dworcowa, Trzepowo; VII - os. Międzytorze, Wyszogrodzka;
VIII - os. Podolszyce Płn., Zielony Jar; IX - os. Podolszyce Płd.; X - os. Imielnica, Borowiczki; XI -
os. Radziwie, Pradolina Wisły; XII - os. Góry, Ciechomice.

Tabela  18.3: Liczba  interwencji  zgłoszonych do Straży Miejskiej  w poszczególnych
rejonach służbowych w 2019 r.
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Razem 575 104 2 870 4 462 0 783 178 1 581 377 6 934

Źródło: Straż Miejska w Płocku
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku  odnotowała
w 2019  r. na  terenie  Płocka  1 377  zdarzeń,  w  tym  327  pożarów,  987
miejscowych  zagrożeń  oraz  63  alarmy  fałszywe.  Zdecydowana  większość
pożarów,  bo  325,  została  zaklasyfikowana  jako  małe.  W  odnotowanych
zdarzeniach śmierć poniosło 9 osób, a 191 zostało rannych.

W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 170
kontroli budynków użyteczności publicznej, w tym:

✔ 73 kontrole podstawowe, 
✔ 30 kontroli sprawdzających realizację wydanych decyzji administracyjnych,
✔ 67 odbiorów technicznych obiektów.

Kontrolami  objęto  łącznie  191  obiektów.  W  107  obiektach  stwierdzono  nieprawidłowości.
W celu  wyegzekwowania  usunięcia  nieprawidłowości  stwierdzonych  podczas  czynności
kontrolno-rozpoznawczych wydano łącznie 16 decyzji administracyjnych. Ponadto wydano 21
decyzji zmieniających terminy realizacji wcześniej wydanych decyzji. Funkcjonariusze Komendy
Miejskiej PSP nałożyli 17 mandatów karnych na łączną kwotę 1 650 zł.
W ramach finansowania ochotniczych straży pożarnych Gmina Miasto Płock wydatkowała kwotę
98 866,45 zł  z przeznaczeniem  na  bieżące  koszty  wyposażenia,  utrzymanie,  wyszkolenie
i zapewnienie  gotowości  bojowej  OSP,  badania  lekarskie  członków  OSP  oraz  wypłatę
ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Płocku pełniła nadzór
nad obiektami użyteczności publicznej i  innymi urządzeniami służącymi do
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia oraz kąpieliskami. Obiekty
poddawane  były  okresowym  kontrolom  sanitarnym  zgodnie  z  przyjętym
harmonogramem nadzoru. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

W  2019  r.  przeprowadzono  576 kontroli  sanitarnych.  Nadzorem  objęto  1 096  zakładów
działających w branży spożywczej, w których ogółem przeprowadzono 822 kontrole. W pierwszej
instancji wydano 64 decyzje administracyjne nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień.
W wyniku czynności nadzorczych nałożono 75 mandatów karnych na sumę 19 500, zł.
Pogorszeniu  uległ  stan sanitarny sklepów spożywczych oraz  zakładów żywienia  zbiorowego
typu  otwartego.  Przyczyną  sklasyfikowania  obiektów  jako  niezgodne  z  wymaganiami  było
niezachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego oraz niewłaściwa jakość produktów (artykuły po
upływie terminów przydatności do spożycia). Pozostałe oceniane obiekty utrzymywały się na
porównywalnym do 2018 r. poziomie.

Tabela 18.4: Liczba osób zaszczepionych na terenie Płocka w ramach szczepień 
zalecanych w 2019 r.

Szczepienia przeciwko: Liczba osób

Grypie 6 250

Neisseria meningitidis 813

Streptococcus pneumoniae 112

WZW typu A 121

Kleszczowemu zapaleniu mózgu 323

Ospie wietrznej 144

Biegunce rotawirusowej 368

Durowi brzusznemu 76

Żółtej gorączce 11

Zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego 282

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Płocku
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Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Płocku prowadziła nadzór nad szczepieniami
u dzieci  i  młodzieży  w 32  punktach  szczepień  działających  w  Publicznych  i  Niepublicznych
Zakładach Opieki  Zdrowotnej na terenie miasta. Szczepieniami według Programu Szczepień
Ochronnych objęto 26 750 dzieci i młodzieży do 19-ego roku życia z terenu miasta.
Poradnia  Chorób  Zakaźnych  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Płocku  zaszczepiła
przeciwko  wściekliźnie  75  osób.  Ponadto  w  Konsultacyjnym  Punkcie  Szczepień  dla  osób
wyjeżdżających  za  granicę,  znajdującym  się  w  Centrum  Medycznym  Medica  Sp.  z  o.o.
w Płocku, zaszczepiono profilaktycznie przeciwko wściekliźnie 3 osoby.

Tabela 18.5: Zachorowania na choroby zakaźne na terenie Płocka w 2019 r.

Jednostka chorobowa Liczba zachorowań

Salmonelloza
- zatrucia pokarmowe
- posocznica
- inne zakażenia pozajelitowe

24
2
2

Inne  bakteryjne  zakażenia jelitowe 
- wywołane przez E. Coli biegunkotwórczą
- wywołane przez Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis
- wywołane przez Clostridium difficile
- inne określone
- inne
- nieokreślone

14
0

45
2
0

Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)
- jadem kiełbasianym (botulizm)

4

0

Giardioza (Lamblioza) 2

Wirusowe zakażenia jelitowe  (ogółem)
- wywołane przez rotawirusy
- wywołane przez norowirusy
- inne określone
- nieokreślone

163
13
12
1

Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 98

Biegunka i zapalenia żołądkowo–jelitowe BNO o prawdopodobnie 
zakaźnym pochodzeniu - ogółem
- w tym u dzieci do lat 2

140
47

Krztusiec 4

Płonica (szkarlatyna) 42

Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjna
           - ogółem
           - róża
           - inna określona i nieokreślona

41
38
3

Kiła
- wczesna
- inne postacie kiły i kiła nieokreślona

4
2

Rzeżączka 1

Borelioza (choroba z Lyme) 42
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Wirusowe zapalenie opon mózgowych
- inne określone i nieokreślone 1

Odra 10

Ospa wietrzna 1 058

Różyczka 0

Wirusowe zapalenie wątroby 
- typu A
- typu B ostre
- typu B przewlekłe i BNO
- typu C

2
11
1

11

Nowo wykryte zakażenia HIV 0

Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 2

Bąblowica (echinokokoza) 0

Choroba wywołana Streptococcus pneumoniae, inwazyjna
- posocznica
- inna określona i nieokreślona

9
1

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 
- w innych chorobach objętych MZ-56
- inne i nieokreślone 

1
2

Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone 2

Grypa ogółem 2

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Płocku

Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  w  Płocku podejmował
działania kontrolne budów i obiektów budowlanych pod kątem ich zgodności
z  zasadami  bezpieczeństwa  i  prawa  budowlanego.  Z  uwagi  na  zły  stan
techniczny,  stwarzający  zagrożenie  bezpieczeństwa  użytkowników,  nakazał

wyłączyć z użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny (oficyna) przy ul. Sienkiewicza 46
oraz budynek mieszkalny wielorodzinny (front, oficyna prawa i lewa) przy ul. Sienkiewicza 48. 
W mieście znajduje się wiele lokali  i budynków, które decyzjami z lat ubiegłych wyłączono
z  użytkowania.  Według  informacji  przekazanych  przez  MZGM TBS Sp.  z  o.o.  działającego
w imieniu  i  na  rzecz  Zarządu  Budynków Komunalnych  w Płocku,  w  następujące  budynki,
wyłączone z użytkowania w 2019 r., były jeszcze zamieszkałe: 

✔ ul. Bielska 41 (front i oficyna): budynek stwarza zagrożenie, częściowo zabezpieczony,
✔ ul.  Bukowa  30,  30A,  32,  34,  34A,  36,  36A,  38:  budynki  mieszkalne  wielorodzinne
przeznaczone do rozbiórki,
✔ ul. Miodowa 29 i 33: budynki mieszkalne wielorodzinne (kontenerowe) przeznaczone do
rozbiórki.

Na wniosek MZGM TBS Sp. z o.o.  z uwagi na zły stan techniczny,  mogący zagrażać życiu
i zdrowiu ludzi, PINB nakazał opróżnić i wyłączyć z użytkowania budynki zlokalizowane przy
ul. Kazimierza Wielkiego 16 (front i oficyna), ul. Kościuszki 5 (front), ul. Kolegialna 4 (oficyna
środkowa i prawa) oraz opróżnić, usunąć stwierdzone nieprawidłowości i zabezpieczyć przed
dostępem osób trzecich budynki przy ul. Nowowiejskiego 11 i ul. Kazimierza Wielkiego 12.
W okresie sprawozdawczym PINB podejmował działania kontrolne na realizowanych budowach
i  obiektach  użytkowanych.  Doraźne  inspekcje  miały  na  celu  sprawdzenie  przestrzegania
przepisów prawa i zasad zachowania bezpieczeństwa. Budynki i obiekty budowlane użytkowane
sprawdzane  były  pod  kątem  stanu  technicznego,  przestrzegania  obowiązku  dokonywania
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przeglądów  okresowych  lub  reagowania  właścicieli  i  zarządców  na  niekorzystne  zjawiska
atmosferyczne. 
W 2019 r. PINB w Płocku cyklicznie  monitorował obiekty w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”
i „Bezpieczne Ferie”. Podejmował kontrole obiektów, w których odbywały się dzienne zajęcia
grupowe,  warsztaty  oraz  spotkania  dzieci  i  młodzieży,  jak  również  placów  zabaw
i usytuowanych na nich  urządzeń służących codziennej  rekreacji pod kątem przestrzegania
obowiązku  dokonywania  przeglądów  okresowych. Przeprowadzono  kontrole  4  obiektów
budowlanych przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Skontrolowano budynek
Pływalni  Miejskiej  „Jagiellonka  przy  ul.  3  Maja  4,  Spółdzielczy  Dom  Kultury  „SDK”  przy
ul. Krzywoustego 3, Klub Osiedla „Łukasiewicza” przy ul. Łukasiewicza 28 i budynek Pływalni
Miejskiej przy ul. Kobylińskiego 28. Przed rozpoczęciem  okresu wakacyjnego skontrolowano
budynek  handlowo-usługowy  Płockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej
przy ul. Łukasiewicza 28 (świetlica osiedlowa) praz place zabaw przy ulicach Chopina 59, 61,
63, Lasockiego 16, 18, 20, 22, Morykoniego 2, Dobrzyńskiej 21 i Łukasiewicza 7. Kontrole nie
wykazały nieprawidłowości.

W zakresie stanu bezpieczeństwa na obszarach wodnych w 2019 r. na
terenie miasta nie odnotowano żadnego utonięcia. Rejonowe Płockie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało 14 zgłoszeń o zagrożeniu życia
i zdrowia  (informacje  pochodziły  od  osób  postronnych  znajdujących  się
w rejonie zagrożenia), podjęło 9 interwencji w celu ratowania życia i zdrowia

ludzkiego,  w  tym  poszukiwaniu  osób,  podjęło  5  innych  działań  na  obszarze  wodnym,
a współpracując ze służbami Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego przekazało łącznie
3 zgłoszenia o wypadkach na obszarze wodnym.
Ponadto w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,
Komenda Miejska Policji w Płocku wystawiła na rzece Wiśle 108 patroli wodnych. 
Dbając  o  bezpieczeństwo  osób  przebywających  na  obszarach  wodnych  Płocka,  władze
samorządowe miasta w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa
nad wodami w Płocku w 2019 roku" przekazały dotację dla RP WOPR w Płocku w wysokości
47 980,00 zł, która pozwoliła na realizację takich zadań, jak:   

✔ organizacja pomocy oraz ratowanie osób,
✔ przeprowadzenie prelekcji  w szkołach pn. "Bezpieczna zima z WOPR Płock" z zakresu
bezpiecznych zachowań na lodzie,
✔ podniesienie kwalifikacji ratowników poprzez udział w szkoleniach,
✔ zakup  oraz  prowadzenie  bieżącej  konserwacji  sprzętu  niezbędnego  do  wykonywania
zadań przy zapewnieniu bezpieczeństwa nad wodami w Płocku.
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