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Niniejszy dokument dotyczy przyjętego uchwałą nr 438/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia
29 listopada 2016 r.  dokumentu strategicznego pn. Program Ochrony Środowiska dla Miasta
Płocka na lata 2016 -2022 .

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2018.799 ze zm) Prezydent Miasta sporządza co dwa lata raport z realizacji programu 
ochrony środowiska (zwany dalej Raportem), który przedstawia Radzie Miasta. Po 
przedstawieniu Raportu organowi wykonawczemu dokument ten ustawowo zostanie przekazany 
organowi wykonawczemu województwa.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, ze zmianami.) opracowany Raport podlega 
zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejszy Raport  weryfikuje  i  ocenia  wykonanie  celów wyznaczonych w Programie Ochrony
Środowiska dla Miasta Płocka w odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji w latach
2016-2017.

W  Programie  sformułowano  cele  ekologiczne  na  podstawie  diagnozy  i  prognozy  stanu
środowiska,  a  także  uwarunkowań  polityki  ekologicznej  na  tle  głównych  dziedzin  rozwoju
i związanych z nimi kierunków presji na środowisko.

Przedsięwzięcia i zadania w Raporcie zostały ujęte w grupach zgodnie z dziesięcioma obszarami
interwencji określonymi w Programie na podstawie wytycznych do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, wrzesień
2015 r.) tj.:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
2. Zagrożenie hałasem
3. Pola elektromagnetyczne
4. Gospodarowanie wodami
5. Gospodarka wodno - ściekowa
6. Zasoby geologiczne
7. Gleby
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
9. Zasoby przyrodnicze
10. Zagrożenia poważnymi awariami

Raport  został  opracowany  na  podstawie  danych  i  informacji  uzyskanych  od  jednostek
odpowiedzialnych za realizację celów ekologicznych wytyczonych w Programie.

Zakres niezbędnych informacji,  jakie zawiera Raport  odpowiada treści  przyjętego Programu
ochrony  środowiska  (zwanego  dalej  Programem).  W  dokumencie  tym  przedstawiane
są postępy z realizacji zadań szczegółowych przewidzianych do realizacji w zakresie ochrony
środowiska w określonych obszarach interwencyjnych.

Załączniki:

• Załącznik  nr  1  –  Wykaz  zadań  szczegółowych  do  realizacji  w  zakresie  ochrony
środowiska w określonych obszarach interwencyjnych.

• Załącznik  nr  2  -  Wskaźniki  monitorowania  stopnia  realizacji  Programu  ochrony
środowiska.
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Załącznik nr 1 – Wykaz zadań szczegółowych do realizacji w zakresie ochrony środowiska w określonych obszarach interwencyjnych.

Lp. Nazwa zadania Źródła finansowania Dodatkowe informacje

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza

1 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00

Środki z UE 0,00

2 UMP

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

3 UMP

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

śr. zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

4 UMP

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

5 MOSiR

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

6 MOSiR

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

7 UMP

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

8 UMP

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

9 UMP

Środki RPO WM 0,00
Inne środki 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

10 Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej UMP

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

Jednostka 
odpowiedzialna

Wykonanie w latach 2016-2017
(kwota)

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową 
OZE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

1 779 990,98 Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM. Częściowo 
zrealizowane. Nie pozyskano dofinansowania ze środków RPO WM na lata 2014-

2020, w związku z czym podjęto decyzję o realizacji robót budowlanych na dwóch 
obiektach przedszkolnych w całości ze środków budżetu Miasta Płocka.  W 2016 roku 
zakończono roboty budowlane przy budowie nowego budynku Miejskiego Przedszkola 
Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32. Realizacja pozostałych placówek wybranych 
do kolejnego projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w 

formule PPP.

1 779 990,98

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową 
OZE - SZKOŁY PODSTAWOWE

Częściowo zrealizowane. Realizacja pozostałych placówek wybranych do kolejnego 
projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w formule PPP. 

Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM.

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową 
OZE - GIMNAZJA I ZESPOŁY SZKÓŁ

Częściowo zrealizowane. Realizacja pozostałych placówek wybranych do kolejnego 
projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w formule PPP. 

Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM.

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową 
OZE- SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Częściowo zrealizowane. Realizacja pozostałych placówek wybranych do kolejnego 
projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w formule PPP. 

Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM.

Modernizacja energetyczna obiektów sportowych wraz z zabudową 
OZE - Kompleks Sportowy Stoczniowiec

planowane pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie przewidujemy 
realizacji tego zadania, ponieważ w 2016 roku do użytku został oddany nowy 

budynek na terenie Kompleksu Sportowego Stoczniowiec.

Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Pływalnia 
Miejska „Jagiellonka”

planowane pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.   To zadanie nie zostało zrealizowane, 

jednak planujemy zrealizować je w latach kolejnych (2019-2020)

Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - MZOS 
Sala Sportowa

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości 
planowane pozyskanie środków zewnętrznych

Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - MZOS 
Hala Sportowa

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości 
planowane pozyskanie środków zewnętrznych

Modernizacja energetyczna obiektów Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego wraz z zabudową OZE

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości 
planowane pozyskanie środków zewnętrznych

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. Zmiana sposobu 
finansowania inwestycjibez udziału środków z RPO WM.



Strona 2

Lp. Nazwa zadania Źródła finansowania Dodatkowe informacje
Jednostka 

odpowiedzialna
Wykonanie w latach 2016-2017

(kwota)

11 MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne

Środki z UE

12 MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

13

Ogółem 0,00

Środki spółki 0,00
Środki zewnętrzne 0,00

Środki z UE 0,00
Ogółem 0,00

14 PKN Orlen S.A.

Ogółem

termin realizacji - 2018 r.  na dzień 31.07.2018  zaawansowanie – 85%
Środki własne

Środki RPO WM 0,00
Inne środki 0,00

15 PKN Orlen S.A.
Ogółem

termin realizacji - 2018r.  Stopień realizacji 90 %Środki własne
Środki RPO WM 0,00

16 PKN Orlen S.A.
Ogółem 0,00

Środki własne 0,00
Środki RPO WM 0,00

17 Dostosowanie parku zbiorników Zakładu Rafineryjnego do RMG PKN Orlen S.A.

Ogółem 0,00

Środki własne 0,00

Środki RPO WM 0,00

18 PKN Orlen S.A.
Ogółem

termin realizacji - 2018 r.  na dzień 31.07.2018  zaawansowanie - 64 %Środki własne
Środki RPO WM 0,00

19 PKN Orlen S.A.
Ogółem 0,00

Ukończenie zadania planowane  na 10.2018 r. Koszty w 108 roku 10 000 000 zł.Środki własne 0,00
Środki RPO WM 0,00

20 PKN Orlen S.A.

Ogółem 0,00

Środki własne 0,00

Środki RPO WM 0,00

21 PKN Orlen S.A.
Ogółem 1 400000 

termin realizacji - 2021 r.  na dzień 31.07.2018  zaawansowanie - 67 %Środki własne 1 400000 
Środki RPO WM 0,00

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 
Miasta Płocka - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka

7 011 672,00
W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.  Zadanie realizowane w 2018 roku. W 

2016 roku zlecono zaprojektowanie ścieżek rowerowych dla Trasy R-1, R-60 i R-62. 
Ponadto rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dobrzykowskiej. W 2017 
roku zaprojektowano ścieżki rowerowe oraz zakończono budowę ścieżki rowerowej w 

ciągu ulicy Dobrzykowskiej, na odcinku od ul. Wąskiej do Ronda 19 pp. Odsieczy 
Lwowa. Ponadto rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-70 od 

Wisły ulicami: Kolejową, Portową, Popłacińską do granicy miasta; R-32 ul. 
Dobrzykowska na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta; R-1 
od al. Armii Krajowej, w ul. Wyszogrodzkiej, al. Piłsudskiego, Al. Jachowicza do ul. 

Bielskiej

5 007 652,00

2 004 020,00

Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy 
i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - 

Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych

415 361,00 Środki finansowe zadania zwiększyły wkład własny w projektach, które otrzymały 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w zakresie budowy ścieżek 

rowerowych. W 2017 roku zakończono prace projektowe budowy i modernizacji 
ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-21 ciąg ulic: Obrońców 
Westerplatte – Nowy Rynek; R-23 al. J. Kilińskiego i ulicy Mostowej; R-17 ulicy 

Grabówka, na odcinku od ulicy ks. Niedzielaka do ulicy Gościniec oraz ulicy Korczaka, 
na odcinku od ulicy Gościniec do ulicy Zarzecznej

415 361,00

Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej w Płocku
Inwestycje Miejskie 

Sp. z o.o.

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. Modernizacja OZE w 
budynkach użyteczności publicznej jest w trakcie realizacji. Spółka Inwestycja 

Miejskie zakończyła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę. Planowany 
termin rozpoczęcia prac wrzesień 2018 r. a zakończenia 30 listopada 2018 r.

BREF: etap I Zabudowa ciągłych pomiarów emisji z emitorów 
(7 instalacji)

6 500 000,00
6 500 000,00

Zabudowa systemu odpylania na gazach dymowych z regeneratora 
FKK II

20 875 000,00
20 875 000,00

Zabudowa analizatora H2S na strumieniu spalin z Instalacji 
Odsiarczania Gazów Kominowych I, II

Wystąpiono o zamrożenie  inicjatywy Wynika to z braku  potwierdzenia przez rynek  
dostępności rozwiązania  technicznego, które  wiarygodnie wykonywałoby  analizę. 

termin realizacji - 2020r  Zadanie posiada decyzję  realizacyjną na etap 1 -  
projektowanie. Prace  projektowe zostały zakończone  w 2016r. Nie ma decyzji na  

etap 11- PC. Szacunkowe koszty 265 900 000 zł.

BREF: etap II Zabudowa ciągłych pomiarów emisji z emitorów 50-
100MW

6 500 000,00
6 500 000,00

Modernizacja pieców  - dostosowanie do wymagań BAT/BREF Bloku 
Olejowo-Asfaltowego

Zagospodarowanie ługu zużytego w ZP Płock w Zakładzie 
Produkcyjnym

Termin realizacji - 2021 r.  Obecnie trwa zbierania ofert na  dostawę i wykonanie 
instalacji  do zagospodarowania ługu  zużytego. Ponadto  przygotowywane są 

dokumenty  celem uzyskania pozwolenia na  budowę i przygotowywany jest  raport o 
oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko. Szacunkowe koszty zadania 90 000 

000 zł

Dostosowanie układów pomiarowych gazów opałowych 
do monitorowania emisji CO2



Strona 3

Lp. Nazwa zadania Źródła finansowania Dodatkowe informacje
Jednostka 

odpowiedzialna
Wykonanie w latach 2016-2017

(kwota)

22 PKN Orlen S.A.
Ogółem

Zadanie zakończone w 03.2018 Środki własne
Środki RPO WM 0,00

23 PKN Orlen S.A.
Ogółem

Zadanie zakończone w 06.2018 Środki własne
Środki RPO WM 0,00

24 Modernizacja oczyszczalni cystern w ZP w Płocku PKN Orlen S.A.
Ogółem 0,00

Środki własne 0,00
Środki RPO WM 0,00

Obszar interwencji – zagrożenia hałasem

25 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

26 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00

Środki z UE

27 GDDKiA

Ogółem 0,00

Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00

Środki z UE 0,00

Modernizacja VRU - 5 dla dostosowania do wymogów BAT 2018
2 000 000,00
2 000 000,00

Modernizacja VRU - 3 dla dostosowania do wymogów BAT 2018
2 000 000,00
2 000 000,00

termin realizacji - czerwiec  2019r.  Stopień realizacji 15 %. Szacunkowe koszty 
zadania 38 000 000 zł

Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum do ulicy 
Wyszogrodzkiej poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej 

(od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)

420 832,98
W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych. W latach 2016-

2017 trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 
łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez 

ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do 
skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego 

skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i 
trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku. Koszty wskazane w ramach zadania  

dotyczyły jedynie wydatków związanych opracowaniem dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej i nie obejmowały etapu realizacji.

420 832,98

Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego 
poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa 
spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego w tym: Budowa 

obwodnicy północno zachodniej miasta Płocka - odcinek od węzła 
"Boryszewska" do węzła "Bielska" oraz odcinek od węzła "Bielska" do 

węzła "Długa"

51 100 782,54 W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W 2016 roku dokonywano wypłaty 
odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji oraz zawarto 

umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ul. 
Otolińskiej do węzła „Bielska”, którego zakres obejmował budowę: 1. Etapu II 

łącznika, na odcinku od węzła „Boryszewo” w ul. Otolińskiej do węzła „Bielska”; 2. 
Węzła Bielska; 3. Ulicy KD – sięgacza ulicy Otolińskiej. W 2017 roku kontynuowano 
roboty budowlane związane z budową trasy północno - zachodniej miasta Płocka na 
odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz rozpoczęto 

roboty budowlane w zakresie realizacji kolejnego etapu obwodnicy na odcinku od 
węzła „Bielska” do węzła „Długa”.

21 030 718,18

30 070 064,36

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do 
ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. Realizacja inwestycji 
w kolejnych latach przez GDDKiA we współpracy z Gminą - Miasto Płock. W dniu 22 
marca 2018 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę nr 754/XLIII/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w 

sprawie współpracy przy realizacji inwestycji. W dniu 25 maja 2018 roku Prezydent 
Miasta Płocka podpisał porozumienia w przedmiotowej sprawie z GDDKiA.
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Lp. Nazwa zadania Źródła finansowania Dodatkowe informacje
Jednostka 

odpowiedzialna
Wykonanie w latach 2016-2017

(kwota)

28 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

29 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

30 UMP

Ogółem 0,00

Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00

Środki z UE 0,00

31 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

32 UMP

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

33 UMP

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

34 MZD/UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00

Środki z UE 0,00

Budowa łącznika ulicy Cedrowej oraz budowa ulic: Borowickiej, 
Cisowej, Wierzbowej, Wilczej wraz z brakującą infrastrukturą

929 674,11 W 2016 zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
budowy ulic: Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą 

infrastrukturą. W latach 2016-2017 wykonano roboty budowlane związane z budową 
ulicy Borowickiej na odcinku od ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Botaniczną 

wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I.

929 674,11

Budowa ulic Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą

57 953,71 Zadanie zrealizowane. W 2016 roku wykonano prace geodezyjne polegające na 
odtworzeniu 6 punktów granicznych w ulicy Poziomkowej oraz wykonano roboty 

budowlane związane z umocnieniem skarpy i montażem barier ochronnych w 
sięgaczu ulicy Poziomkowej. Ponadto wykonano operat wodno - prawny wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na wybudowanie studni chłonnych i odprowadzenia wód 

opadowych ze studni chłonnych bezpośrednio do gruntu z sięgacza ulicy 
Poziomkowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku rozliczenia z wykonawcą 
robót budowlanych przy budowie ulic: Morelowej i Poziomkowej wraz z brakującą 
infrastrukturą. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka

57 953,71

Połączenie komunikacyjne osiedli Imielnica-Podolszyce Południe - 
prace przygotowawcze

W 2017 roku trwały negocjacje związane z pozyskiwaniem działek, na których 
możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z 

budową połączenia komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Podolszyce Południe – 
Imielnica. Brak wykonania finansowego związany jest z przedłużającymi się 

procedurami dotyczącymi pozyskania działek. W miarę możliwości planowane 
pozyskanie środków zewnętrznych

Budowa ulicy Ośnickiej wraz z brakującą infrastrukturą

12 300,00 W latach 2016-2017 trwało opracowywanie dokumentacji dla ulicy Ośnickiej – na 
odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej, w zakresie nawierzchni drogi wraz z 

chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi. 
Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2018 rok ze względy na 

konieczność opracowania nowych koncepcji sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który w okresie 
sprawozdawczym był w trakcie przygotowywania. W miarę możliwości planowane 

pozyskanie środków zewnętrznych

12 300,00

Przebudowa ulic: Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Kolberga, 
Rozego wraz z brakującą infrastrukturą

W latach 2016-2017 trwała procedura wyłonienia wykonawcy dla realizacji 
przebudowy ulic Kołłątaja i Rozego. Realizacja zadania w 2018 roku.

Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz 
kanalizacji deszczowej przez ulicę Kolejową do lokalnego rowu 

otwartego

83 640,00
W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy 

kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej wraz z odbudową nawierzchni ulicy
83 640,00

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 
miasta Płocka - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych 
dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym: 

Rozbudowa ul. ulicy Łukasiewicza Przebudowa ciągu drogowego ulic 
Tysiąclecia i Mickiewicza Przebudowa ulicy Długiej

203 824,00

Na realizację zakresu obejmującego ulice Tysiąclecia i Mickiewicza oraz Łukasiewicza 
podpisano umowę o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014 - 2020.

203 824,00

Trwa realizacja. Zakres zadania pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej" obejmuje rozbudowę ulicy Łukasiewicza wraz ze ścieżką rowerową i niezbędną infrastrukturą  na 
odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej wraz z budową ronda w ul. Długiej oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Tysiąclecia  i Mickiewicza. W 2017 roku  zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza oraz przebudowy i rozbudowy ulicy Łukasiewicza. Ponadto rozpoczęto rozbudowę ulicy Łukasiewicza.
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35 Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ul. Dobrzyńskiej MZD

Ogółem 0,00
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

36 MZD

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

37 Rozbudowa ulicy Polnej MZD

Ogółem

 Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

38 MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

39 Rozbudowa ulicy Bielskiej MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

40 Przebudowa ulicy Kolejowej MZD

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

41 MZD

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

42 MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne

Środki z UE 0,00

43 MZD

Ogółem 0
Środki BMP 0

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

44 MZD

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

W latach 2016-2017 nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania. W 
miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych

Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - 
prace przygotowawcze

65 904,00
W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przebudowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej. W miarę 
możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych

65 904,00

1 410 136,00
1 410 136,00

Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka,  Pocztowej, Harcerskiej 
wraz z rozbudową odcinka ul. Harcerskiej w Płocku

1 900 850,00 Zadanie zrealizowane. W 2016 roku zakończono przebudowę skrzyżowania ulic: 
Korczaka – Pocztowa – Harcerska, polegającą na budowie ronda wraz z brakującą 

infrastrukturą. Ponadto zakończono rozbudowę odcinka ulicy Harcerskiej w zakresie 
przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i 

budowy kanalizacji deszczowej.

1 900 850,00

4 542 676,00
Realizacja inwestycji w latach 2016-2017 w  całości ze środków budżetu miasta 
Płocka. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych na 

realizacje kolejnych etapów. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - 
kosztorysową rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie jezdni, chodników, budowy ścieżki 

rowerowej oraz rozbudowy i przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej. W 
2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie odprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy, a także 
rozbudowano ulicę Bielską na odcinku od ulicy Wiadukt do ulicy Sierpeckiej, z 

wyłączeniem węzła obwodnicy "Bielska", w zakresie budowy ronda, ścieżki 
rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkingów.

4 542 676,00

69 999,00
W 2016 roku  zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przebudowy ulicy Kolejowej.
69 999,00

Przebudowa Mostu im. Legionów marsz. J. Piłsudskiego przez rzekę 
Wisłę

79 124,00
W 2016 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej przebudowy mostu. W miarę możliwości planowane pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację zadania

79 124,00

Rozbudowa ulicy Harcerskiej II etap od ul. Warmińskiej do kościoła w 
Imielnicy

7 718 380,00
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku rozbudowano odcinek ulicy 
Harcerskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, 

oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Zadania zostało 
dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w ramach "Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

4 718 380,00

3 000 000,00

Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na osiedlu Podolszyce Północ - prace 
przygotowawcze - budżet obywatelski

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości 
planowane pozyskanie środków zewnętrznych

Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami 
Zdziarskiego i Lenartowicza poprzez ułożenie płyt typu MON

150 834
Zadanie zrealizowane. W 2016 wykonano tymczasowy dojazd do nieruchomości, 
pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza, poprzez ułożenie płyt typu MON.

150 834
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45 Modernizacja ulicy Żytniej MZD

Ogółem 0

W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego.
Środki BMP 0

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

46 Rozbudowa ulicy Traugutta MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

47 Przebudowa ulicy Chopina MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

48 Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie MZD

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

49 Rozbudowa ulicy Parowa MZD

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

50 Przebudowa nawierzchni ulicy Batalionów Chłopskich MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

51 Rozbudowa ulicy Zielonej – prace przygotowawcze MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

52 MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0

Środki z UE 0

1 726 808 Zadanie zrealizowane. W 2016 roku rozliczono finansowo zadanie, polegające na 
opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Traugutta, 

którego faktyczna realizacja została opracowana w 2015 roku. W 2017 roku 
rozbudowano ulicę Traugutta wraz z brakującą infrastrukturą. Realizacja inwestycji w 

całości ze środków budżetu miasta Płocka

1 726 808

1 483 778
 W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie 

kanalizacji deszczowej. W latach 2016-2017 zrealizowano przebudowę ulicy Chopina 
na odcinku pomiędzy ulicą Bielską a ulicą Obrońców Płocka 1920 r. Realizacja 

inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka

1 483 778

549 998
W latach 2016-2017 rozbudowano odcinek ulicy Na Skarpie w zakresie budowy 
jezdni, chodników, zatok postojowych oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka

549 998

392 370
Zadanie zrealizowane. W 2016 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna 

realizacja została ukończona w 2015 roku.  Realizacja inwestycji w całości ze 
środków budżetu miasta Płocka

392 370

156 696
W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, 
chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej. 

Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka

156 696

561 588
W 2016 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
rozbudowy ulicy Zielonej w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz 
kanalizacji deszczowej, a 2017 roku rozpoczęto I etap rozbudowy ulicy Zielonej. 

Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka

561 588

Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ronda im. 19 PP 
Odsieczy Lwowa do ul. Krakówka

2 521 666 Zadanie zrealizowane. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo – 
kosztorysową oraz rozpoczęto rozbudowę odcinka ulicy Dobrzykowskiej w zakresie 

budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej oraz budowy i przebudowy 
oświetlenia ulicznego. W 2017 roku zakończono rozbudowę odcinka ulicy 

Dobrzykowskiej, w tym również w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki 
rowerowej oraz budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego. Budowa ścieżki 

rowerowej (na odcinku od ul. Wąskiej do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa) ujęta 
również w zadaniu pn.: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka", na 

które uzyskano dofinansowanie UE

2 521 666
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53 MZD

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0

Środki z UE 0

54 MZD/UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0

Środki z UE

Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne

55 UMP

Ogółem

Około 40 tys. zł rocznie
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami

56 UMP

Ogółem 0,00

-
Środki BMP 0,00

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

57 MZD

Ogółem

W 2016 roku uzyskano decyzję środowiskową dla rozbudowy ulicy Krakówka.
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0
Środki z UE 0

58 WKŚ

Ogółem
Środki BMP 97000

Środki zewnętrzne 0

Środki z UE 0

Obszar interwencji –gospodarka wodno – ściekowa

59 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 
pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze

79 889
Zadanie zrealizowane. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo – 
kosztorysową przebudowy ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. 
Odsieczy Lwowa do granicy miasta. W 2017 roku rozpoczęto budowę ścieżki 

rowerowej (na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta), która 
została ujęta w zadaniu pn.: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka", 

na które uzyskano dofinansowanie UE

79 889

Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj w Płocku 
wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów 

inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo

1 584 145 W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W 2016 roku opracowano dokumentację 
projektowo – kosztorysową rozbudowy ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w 
zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, ścieżki rowerowej i 

kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ulicy 
Przemysłowej. W 2017 roku rozpoczęto rozbudowę ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i 

Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy 
parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy 

Przemysłowej na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie 
jezdni, chodników, zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji 

deszczowej.

722 621

861 523

Sporządzanie mpzp wg Wieloletniego Programu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

186 670,95
186 670,95

Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury 
deszczowej na Osiedlu Radziwie  w tym budowa dróg w zachodniej 

części Osiedla Radziwie

Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym i urządzeniem terenu przy ulicy Krakówka, 

w tym rozbudowa ulicy Krakówka

1 230
1 230

Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody 
opadowe i roztopowe wraz z podwyższaniem sprawności zbiornika 

retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka

97 000

W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - 
kosztorysową

Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała 
Rosica Uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków 

deszczowych z terenu zlewni przynależnych do oczyszczalni ścieków 
"Wschód" przy ulicy Grabówka

43 000,00 W 2016 roku opracowano koncepcję projektową dla zadania pt.: „Przebudowa rowu 
„Mała Rosica” na odcinku od km 1+789 do km 3+265”, która określała podstawowe 
założenia i warunki dla przyszłej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ponadto 

na podstawie wykonanej koncepcji rozpoczęto negocjacje z właścicielami 
nieruchomości objętych inwestycją w zakresie udzielenia gminie prawa do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W miarę możliwości planowane 
pozyskanie środków zewnętrznych

43 000,00
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60

61 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej

Ogółem

Środki BMP

62

Ogółem

Zadanie zrealizowane

Środki BMP 0,00

63 Przebudowa wodociągu w ul. Ostatniej

Ogółem

Zadanie zrealizowane

Środki BMP 0,00

64

Ogółem

Środki BMP 0,00

65 Modernizacja istniejących przepompowni ścieków

66 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej

Ogółem

Środki BMP

Zadania z zakresu poboru i uzdatniania wody (m.in. modernizacja 
SUW)

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

Środki własne spółki 
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 1 046 900,00

Zaawansowanie finansowe zadań z zakresu poboru i uzdatniania wody na koniec 
2017 roku wynosi 1 046,9 tys. zł, co stanowi ok. 56% nakładów zaplanowanych na 
lata 2016-2018* (ok. 82% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Nakłady 

pokryte w całości środkami własnymi Spółki. Zrealizowano m.in.: Nowy otwór studni 
VI B (zadanie zakończone - studnia uruchomiona w roku 2018); Nowy otwór studni 

nr 16 - w trakcie realizacji.

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. UMP

10 171 400,00 Zaawansowanie finansowe zadań z zakresu budowy i modernizacji sieci 
wodociągowej na koniec 2017 roku wynosi 10 171,4 tys. zł (w tym  821 tys. zł 

Środki BMP), co stanowi ok. 78% nakładów zaplanowanych na lata 2016-
2018*(ok. 109% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). W tym  821 tys. zł 

Środki BMP. Zrealizowano m.in. budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej 
w ul.: Dobrowolskiego/Piaska, Okopowej, Wesółka, Ośnickiej, Szpitalnej, Harcerskiej, 

Mazowieckiej oraz na terenie osiedla Pradolina Wisły; opomiarowanie strefowe III 
etap; przebudowę sieci wodociągowej w ul.:  Polnej, Traugutta, Sołdka, Mostowej, 
Dobrzykowskiej, Dojazd, Bielskiej, Kostrogaj/Wiadukt – w trakcie realizacji oraz 

przebudowę magistral wodociągowych DN800 i DN600 w ul. Filtrowej.

Środki spółki Wodociągi 
Płockie

9 350 400,00

821 000,00

Przebudowa wodociągu w ul. Kazimierza Wielkiego – II etap (Okrzei – 
Stary Rynek)

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. UMP

105 800,00
Środki spółki Wodociągi 

Płockie 105 800,00

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. UMP

164 400,00
Środki spółki Wodociągi 

Płockie
164 400,00

Dalsza poprawa procesu oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 
niezbędnych inwestycji w infrastrukturę

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

323 100,00

Zaawansowanie finansowe zadań w zakresie oczyszczania ścieków na koniec 2017 
roku wynosi 323,1 tys. zł, co stanowi ok. 10% nakładów zaplanowanych na lata 

2016-2018*(ok. 18% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Nakłady pokryte 
w całości środkami własnymi Spółki. Zrealizowano część zadań służących poprawie 
procesu oczyszczania ścieków, część zadań została przesunięta na lata kolejne ze 

względu na konieczność opracowania koncepcji/dokumentacji pozwalających ocenić 
zasadność ich realizacji. Zmiany zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 

r.

Środki spółki Wodociągi 
Płockie 323 100,00

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

Środki własne spółki 
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 167 300,00

Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 167,3 tys. zł, co 
stanowi ok. 49% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018*(ok. 84% nakładów 
zaplanowanych na lata 2016-2017). Nakłady pokryte w całości środkami własnymi 

Spółki.

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

4 897 700,00 Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 4 897,7 tys. zł, co 
stanowi ok. 83% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018*(ok. 94% nakładów 
zaplanowanych na lata 2016-2017). W tym 89,2 tys. zł środki BMP. Zrealizowano 

m.in.: rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dojazd; budowę lub rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul.: Ks. S. Niedzielaka, Wiejska, Zubrzyckiego, Wiatraki, 
sięgacz ul. Mazowieckiej, Cisowej; podłączenia ok. 60 posesji realizowane przez 
Wodociągi Płockie; renowację bezwykopową odcinków kanalizacji w ul.: Jasna, 

Nowowiejskiego, Kwiatka, Kobylińskiego, Gałczyńskiego, Sienkiewicza, Misjonarskiej, 
21 Stycznia, Plac Dąbrowskiego, wymianę studni na kolektorze „C”.

Środki spółki Wodociągi 
Płockie 4 808 500,00

89 200,00
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67

Ogółem

Zadanie zrealizowane

Środki BMP 0,00

68

Ogółem

Zadanie zrealizowane

Środki BMP

69

Ogółem

Środki BMP 0,00

Środki z UE 0,00

Obszar interwencji – zasoby geologiczne i gleby

70 Monitoring inklinometryczny przemieszczeń Skarpy Wiślanej UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

71 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE

72 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

73 Budowa magazynu na odpady (nr 20)
Ogółem 0,00 zł

Środki zewnętrzne 0,00 zł

74
Ogółem 0,00 zł

Środki zewnętrzne 0,00 zł

75 Moduł automatycznej separacji odpadów surowcowych
Ogółem 0,00 zł

Środki zewnętrzne 0,00 zł

76 Budowa linii produkcji RDF
Ogółem 0,00 zł

Środki zewnętrzne 0,00 zł

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego – II 
etap (Okrzei – Stary Rynek)

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

322 500,00
Środki spółki Wodociągi 

Płockie
322 500,00

Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ostatniej 
oraz budowa kanalizacji deszczowej

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

1 784 600,00
Środki spółki Wodociągi 

Płockie 984 600,00

800 000,00

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta 
Płocka, etap IV

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o., UMP

3 354 800,00

Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 3 354,8 tys. zł, co 
stanowi ok. 6,5% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018* (ok. 15% nakładów 

zaplanowanych na lata 2016-2017). Poniesione nakłady obejmują dokończenie 
rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gradowskiego oraz przygotowanie IV 
etapu Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka. 

Niewielkie zaawansowanie finansowe wynika z przesunięcia  terminu pozyskania 
środków z Unii Europejskiej (podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu 

nastąpiło 25.05.2018 r.). Zmiany zakresu Projektu oraz terminu realizacji 
poszczególnych zadań zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 
r.

Środki spółki Wodociągi 
Płockie 3 354 800,00

10 500,00
W 2017 roku środki nie zostały wydatkowane na  wykonanie dwóch serii 

pomiarowych przemieszczeń poziomych i wielkości deformacji skarpy wiślanej w 
Płocku w 16 kolumnach inklinometrycznych oraz dwóch serii pomiarowych położenia 

osi 16 kolumn inklinometrycznych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

10 500,00

Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów 
w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego 

i ul. Mostowej

1 515 490,98
W 2016 roku wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę schodów, a w 

2017 roku rozliczono umowę w zakresie wykonanych badań betonu wbudowanego na 
budowie schodów górnych i dolnych. Zadanie współfinansowane ze środków z 

budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

434 780,98

1 080 710,00

Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (wyjaśnienie: inwestycje w gospodarce odpadami i ich współfinansowanie ze środków pomocowych UE, są uzależnione od zatwierdzenia przez Ministra Środowiska 
załącznika inwestycyjnego do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który jest w trakcie opracowania, a jego uchwalenie nastąpi w terminie późniejszym, niż podjęcie niniejszego dokumentu)

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja zadania 
publicznego

53 026 385,53

Środki na pokrycie kosztów realizacji zadania pochodzą z opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości w zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów

53 026 385,53

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-
2022

Rozbudowa Hali przyjęć i Sortowni w związku z automatyzacją 
separacji odpadów surowcowych

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-
2022

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-
2022

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-
2022
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77 Budowa magazynu odpadów niebezpiecznych
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2021 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

78 Utwardzanie placu magazynowego nr 11
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2021 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

79 Utwardzanie placu magazynowego nr 12
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2019 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

80 Utwardzanie placu magazynowego nr 25
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

81 Zakup ładowarki kołowej
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2018 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

82 Zakup ładowarki kołowej
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2020 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

83 Zakup ładowarki kołowej
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

84 Inwestycja - budynek administracyjny
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

85 Zakup mobilnego przesiewacza stabilizatu i kompostu
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

86
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

87 Zakup pojazdu asenizacyjnego
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

88 Zakup 4 sztuk ciągników
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

89 Zakup 4 przyczep do ciągników
Ogółem 0,00 zł

termin realizacji – do 2022 r.
Środki zewnętrzne 0,00 zł

90 Konserwacja zieleni UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne

Środki z UE 0,00

91 Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje UMP

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

Zakup rozdrabniarki do betonu z przesiewaczem i elektromagnesem PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

PGO w Płocku Sp. z 
o.o.

5 200 436,84 W latach 2016 – 2017 w celu utrzymania i poprawienia stanu istniejącej zieleni 
Gmina – Miasto Płock na bieżąco prowadziła prace związane z konserwacją istniejącej 
zieleni polegającej na: odchwaszczaniu, cięciu pielęgnacyjnym, nawożeniu, koszeniu i 

grabieniu trawników itp. Uzupełniono braki w istniejących nasadzeniach, będące 
wynikiem wycinek, wypadów roślin, ich kradzieży lub dewastacji, poprzez dosadzanie 
drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich. Wykonywano obsadzenia kwietników i 

wież kwiatowych na terenie miasta kwiatami jednorocznymi. Prowadzona była także 
walka ze szkodnikiem kasztanowców – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez 
zawieszanie w koronach drzew pułapek kominowych wyposażonych w dyspensery 

feromonowe, które zwabiają szkodnika. Przeprowadzono również pielęgnację 
pomników przyrody na terenie miasta. Realizowano działania zmierzające do 

zabezpieczenia przed następstwami dla zdrowia i życia wynikającymi z kontaktu z 
roślinami z gatunku barszcz Sosnowskiego. Na nasadzenia roślin, pielęgnację 
pomników przyrody i zwalczanie barszczu Sosnowskiego Gmina Miasto Płock 

otrzymała w latach 2016 i 2017 dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ogółem: 

872.768,89 zł

4 327 667,95

872 768,89

2 228 664,05
W latach 2016-2017 realizacja zadania wyłącznie ze środków budżety miasta Płocka.

W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
2 228 664,05

 W 2016 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ekspozycji akwarystycznej „Wody Świata” w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym oraz wykonano utwardzenie powierzchni gruntowej wraz z wybudowaniem chodnika w celu 
zapewnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy nową ekspozycją akwarystyczną „Wody Świata” a pozostałymi ekspozycjami znajdującymi się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W 2017 roku pokryto koszty pełnienia nadzoru 

inwestorskiego w zakresie technologii uzdatniania wody oraz dekoracji akwarium, a także rozliczono finansowo zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory. Ponadto 
zakupiono kolejne specjalistyczne urządzenia przystosowane wyłącznie do technologii akwarystycznej oraz uzupełniono ekspozycję o nowe gatunki roślin i zwierząt dla ekspozycji Wody Świata. Dodatkowo  przebudowano i zmodernizowano ścianę 

z witryną okienną w budynku kasy.
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92 Tereny zielone i parki rekreacyjne UMP

Ogółem

Środki BMP
Środki zewnętrzne 0,00

Środki z UE

93 UMP

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE

94 UMP

Ogółem

W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

95 UMP

Ogółem

W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz koncepcję zagospodarowania terenu działek oraz realizowano roboty budowlane, których dokończenie nastąpi w 2018 roku.

96 UMP

Ogółem

Realizacja zadania w całości ze środków budżetu miasta Płocka
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy skweru oraz wykonano roboty budowlane

97 UMP

Ogółem

W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

98 UMP

Ogółem

Realizacja zadania w całości ze środków budżetu miasta PłockaŚrodki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane związane z siłownią zewnętrzną na Osiedlu Imielnica.

99 UMP

Ogółem

Realizacja zadania w całości ze środków budżetu miasta Płocka
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane związane z siłownią zewnętrzną na Osiedlu Dobrzyńska.

1 325 144,03
Zadanie w 2017 roku uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i 

Turystyki1 150 073,03

175 071,00

W 2016 roku zakończono budowę terenu rekreacyjno – zabawowego przy ulicy Krakówka 4, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania Parku Mościckiego.
W latach 2016-2017 opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla zagospodarowania terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana oraz dla zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej 40 oraz dostosowano 
istniejącą dokumentację projektowo - kosztorysową o nazwie „Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku” w celu możliwości ubiegania sie o dofinansowanie z POIiŚ na lata 2014-2016 oraz złożono 

zamienny projekt budowlany, zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację na przebudowę kolektora głównego kanalizacji deszczowej wraz ze zgłoszeniem. 
W 2017 roku naprawiono wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej  przy ulicy Teligi na Osiedlu Radziwie, pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla toalety miejskiej ogólnodostępnej przy Alei A.Roguckiego 

oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 

Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowania terenów 
przyległych do Alei

6 841 879,93
W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
4 582 263,75

2 259 616,18

W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień. Ponadto rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową alei A. 
Roguckiego i zagospodarowaniem terenów przyległych do alei. Terminem zakończenia inwestycji to 2018 rok, w związku z czym nakłady w kolejnych latach nie będą ponoszone.

Zagospodarowanie terenu przy Alei Armii Krajowej na osiedlu Zielony 
Jar

776 080,05
776 080,05

W latach 2016-2017zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu publicznego wraz z oświetleniem i elementami zieleni oraz rozliczono środki związane z 
pielęgnacją zieleni.

Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa toru do jazdy na rolkach, 
rowerze, deskorolkach i pumptracku - budżet obywatelski

505 217,07
505 217,07

Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na „Winiarach” - 
budżet obywatelski teren położony między ul. PCK i Dobrzyńską 

działki 416/3 i 416/4

259 503,16
259 503,16

Budowa boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkówki na os. 
Łukasiewicza - budżet obywatelski pl. Celebry Papieskiej 1 - teren 
przy Orlen Arena Nowa nazwa: Budowa boiska do piłki ręcznej i 

siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski 

22 054,50
22 054,50

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska do piłki ręcznej i siatkowej na osiedlu Łukasiewicza wraz z utwardzeniem terenu pod 
trybuny oraz niezbędną infrastrukturą. W związku z decyzją o zmianie lokalizacji przedsięwzięcia, w 2017 roku zmieniono nazwę zadania na "Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski". Powyższe 

działanie spowodowało konieczność opracowania programu funkcjonalno - użytkowy dla budowy boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka.

Siłownia zewnętrzna „pod chmurką” na os. Imielnica - budżet 
obywatelski w pobliżu ul. Harcerskiej i Kątowa, w sąsiedztwie obiektu 
budowanego nowego przedszkola (lokalizacja alternatywna - przy ul. 

Morelowej w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci)

119 344,94

119 344,94

Siłownia pod chmurką na os. Dobrzyńska - budżet obywatelski teren 
Gimnazjum nr 4 w Płocku przy ul. Miodowej 18

121 642,00
121 642,00
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Lp. Nazwa zadania Źródła finansowania Dodatkowe informacje
Jednostka 

odpowiedzialna
Wykonanie w latach 2016-2017

(kwota)

100 UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

101 Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek UMP

Ogółem

Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami

102 UMP

Ogółem

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Środki BMP

Środki zewnętrzne
Środki z UE 0,00

103 UMP

Ogółem

-
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

104 UMP

Ogółem

Zgodnie z zaplanowanym budżetem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

105 KMPSP/UMP

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE

106 KMPSP/UMP

Ogółem

Współpraca z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

107 KMPSP/UMP

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

108 OSP/UMP

Ogółem
Środki BMP

Środki zewnętrzne 0,00
Środki z UE 0,00

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza śródmiejskich przestrzeni 
miasta Płocka, w tym: Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: 

Stare Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwiązań 
mechanicznych, np. Windy, windy szynowe lub schody Rewitalizacja 

przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy Renowacja 
zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do 

pełnienia nowych funkcji społeczno - edukacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenów przyległych

1 145 628,11  Gmina - Miasto Płock podjęła starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych na realizację przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem terenu 
Płockiego Nabrzeża Wiślanego w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego 

objętego OSI problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, jako nowego 
mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mającego 
na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w 

nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020. 

1 145 628,11

W ramach zadania "Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem 
terenu" w 2016 roku zlecono opracowanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego i infrastruktury technicznej w 

zakresie m.in.: przebudowy ulicy Rybaki, przebudowy ulicy Juliusza Kawieckiego, budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. W 2017 roku rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy ulicy Rybaki wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz przebudowy nabrzeża wiślanego (Etap I - odcinek od ulicy Mostowej do kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka”) - planowane zakończenie robót budowlanych to 2018 rok.

W latach 2016-2017 nie podejmowano działań związanych z realizacją pozostałych elementów projektu, tj. II etapem "Przebudowy Nabrzeża Wiślanego - odcinek od ulicy Mostowej do terenów - zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego", 
"Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna", "Rewitalizacja przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy" oraz "Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych 

funkcji społeczno - edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych".
Ogłaszane konkursy w ramach środków Unii Europejskiej ograniczały możliwość finansowania do jednego projektu i okreśłały górną granicę dofinansowania.

6 765,00
W 2016 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy zagospodarowania Placu 

Nowy Rynek, a w 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej zagospodarowania południowej części Placu Nowy Rynek 

zgodnie z opracowaną koncepcją (zakończenie prac projektowych planowane na 
2018 rok). W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych

6 765,00

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży 
Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8

4 862 000,00
1 700 000,00
3 162 000,00

Zakup samochodów służbowych do wykonywania zadań w zakresie 
utrzymania bezpieczeństwa na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 

w Płocku

100 000,00
100 000,00

Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o 
zagrożeniach miasta Płocka

1 476,00
1 476,00

Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności 
o zagrożeniach miasta Płocka

196 401,00
planowane pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
65 175,75

131 225,25

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego 
do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie 

miasta Płocka

600 000,00
600 000,00

Zapewnienie wyposażenia dla grupy ekologicznej funkcjonującej w 
Komendzie Miejskiej PSP w Płocku

66 936,60
zakup sygnalizatorów bezruchu oraz hełmów pożarniczych dla KM PSP w Płocku, 

zakup aparatów powietrznych dla KM PSP
66 936,60

Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
miasta Płocka

153 268,96
finansowanie zadań, do których zobligowana jest gmina na mocy ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej (utrzymanie gotowości bojowej osp, ekwiwalenty za udział w 
akcjach i szkolenia

153 268,96
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Załącznik nr 2 - Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji Programu ochrony środowiska

Lp. Wskaźniki Źródła danych Oczekiwany stan 2016 r. 2017 r. WNIOSKI

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza

1. WIOŚ brak przekroczeń

2. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej[%] GUS 63,9 wzrost odsetka 63,4 bd 

3. Infrastruktura techniczna wykorzystująca odnawialne źródła energii

4. PSG osiągnięto oczekiwaną tendencję

5. Fortum osiągnięto oczekiwaną tendencję

Obszar interwencji - zagrożenia hałasem

6. Długość ścieżek rowerowych (km) - przyrost MZD 38,6 przyrost długości 39,7 46,1 osiągnięto oczekiwaną tendencję

7. Długość obwodnic (km) – przyrost** UM 1,6 przyrost długości 1,6 1,6

Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne

8. Wynik pomiaru poziomu pól elektromagnetycznych WIOŚ brak przekroczeń brak przekroczeń brak przekroczeń brak przekroczeń osiągnięto oczekiwaną tendencję

Stan wyjściowy 
(2015 r.)

Strefa Miasto Płock województwa mazowieckiego
Mierniki jakości powietrza: SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, O3, 

benzo(α)pirenu – przekraczanie wartości dopuszczalnych oraz wartości 
dla klasy A

występowanie stężeń 
benzo(α)pirenu oraz 
 pyłu PM 2,5 i PM 10 

przekraczających 
wartości 

dopuszczalne

występowanie 
przekroczeń stężeń: 
benzo(α)pirenu na 
poziomie 2 ng/m3 

(przy normie 1 
ng/m3) oraz  pyłu  PM 

10 (24h) trzy razy 
(odnotowano 38 
przekroczeń przy 

dopuszczalnych 35)

występowanie 
przekroczeń stężeń: 
benzo(α)pirenu na 
poziomie 2 ng/m3 

(przy normie 1 
ng/m3) oraz  pyłu 
 PM 10 (24h) jeden 
raz (odnotowano 36 

przekroczeń przy 
dopuszczalnych 35)

W związku z wystąpieniem przekroczeń pyłu prowadzone były m.in. następujące działania: Zgodnie z umową 
o partnerstwie publiczno – prywatnym z firmą Siemens Sp z o. o. wykonano w ranach  zadania: 
„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” termomodernizacje budynków. W 
2016 roku ograniczanie niskiej emisji realizowane było  poprzez wymianę pieców na paliwo stałe,zostało 
zlikwidowanych 60 palenisk węglowych. Zastąpione zostały w 39 przypadkach ogrzewaniem gazowym oraz w 
4 przypadkach  ogrzewaniem z sieci ciepłownicze. W roku 2017 dokonano zakupu zamiatarki firmy SCHMIDT 
dedykowanej sprzątaniu ulic w mieście, posiadającej certyfikat pyłu PM 10. Zamiatarka ta uzupełniła będącą 
w posiadaniu Gminy Miasto Płock flotę pojazdów dedykowaną sprzątaniu ulic na mokro, bowiem w roku 2016 
dokonano zakupu małej zamiatarki City Ranger, przeznaczonej do sprzątania placów i ciągów spacerowych 
na Starym Mieście, które są niedostępne dla dużego pojazdu i posiadają określone ograniczenia tonażowe. 
Zamiatarka ta również posiada certyfikat pyłu PM10. Ograniczanie niskiej emisji  prowadzone było poprzez 
wymianę pieców na paliwo stałe, w 2017 r. zostało zlikwidowanych 67 palenisk węglowych. Zastąpione 
zostały w 62 przypadkach ogrzewaniem gazowym oraz w 1 przypadkach  ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej. 
W kolejnych latach zalecana jest intensyfikacja działań. Ponadto na bieżąco prowadzona jest edukacja 
ekologiczna mieszkańców miasta Płocka. 

Nieosiągnięto oczekiwanego stanu z uwagi na spadek liczby ludności w mieście (2016-121 295 osób, 2017 – 
120 787 osób), jednak rzeczywista ilość ludności korzystającej z gazu rośnie.

Urząd Miasta 
Płocka

wyłącznie pojedyncze 
instalacje, niski udział 

OZE

wskaźnik opisowy możliwie 
największy udział OZE

Modernizacja OZE w budynkach użyteczności publicznej jest w trakcie realizacji. Spółka Inwestycja Miejskie 
zakończyła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę. Planowany termin rozpoczęcia prac wrzesień 
2018 r. a zakończenia 30 listopada 2018 r.

Długość sieci gazowej
Ilość przyłączy gazowych (szt.) - przyrost

155,23
4 949

zwiększenie długości sieci 
gazowej,

wzrost ilości przyłączy

160,9
5 073

161,58
5 088

Długość sieci cieplnej z uwzględnieniem przyłączy (km)
Ilość przyłączy (szt.)

114
2 200

zwiększenie długości sieci 
c.o.,

wzrost ilości przyłączy

151
2 418

151
2 451

W latach 2016-2017 prowadzono budowę nowych odcinków obwodnicy. Termin zakończenia i oddania do 
użytkowania – druga połowa 2018 r.
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Obszar interwencji – gospodarowanie wodami

9. WIOŚ Zły/Umiarkowany Zły/Umiarkowany bd nie osiągnięto efektu

10. WIOŚ brak danych osiągnięto oczekiwaną tendencję

Obszar interwencji – gospodarka wodno - ściekowa

11. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km) 253,8 255,3 262 osiągnięto oczekiwaną tendencję

12. 4540 4580 4652 osiągnięto oczekiwaną tendencję

13. Korzystający z sieci kanalizacji w % ogółu ludności 96,2 97,1 97,1 osiągnięto oczekiwaną tendencję

14. 5063 zmniejszenie ilości 4957 4817 osiągnięto oczekiwaną tendencję

15. 24000 bez zmian lub zwiększenie 24000 24000 osiągnięto oczekiwaną tendencję

16. 24000 bez zmian lub zwiększenie 24000 24000 osiągnięto oczekiwaną tendencję

17. 5063 bez zmian lub zwiększenie 4957 4817

18. Zbiorniki bezodpływowe (sztuk) 1119 1264 1351

19. Oczyszczalnie przydomowe  (sztuk) 68 58

20. Ilość funkcjonujących przepompowni ścieków (sztuk) 54 wskaźnik opisowy 54 55

Stan / potencjał ekologiczny wód powierzchniowych w punktach 
monitoringowych

poprawa potencjału 
ekologicznego i stanu 

chemicznego

Stan Jednolitych Części Wód Podziemnych w 2014 r.:
- stan chemiczny
- stan ilościowy

Dobry
b.d.

Stan dobry 
stan dobry

stan dobry 
stan dobry

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

oczekiwany stan – przyrost 
długości

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania (sztuk)

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

oczekiwany stan – przyrost 
ilości

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o.

przyrost % ogółu ludności 
korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej

Ilość ścieków odprowadzanych ogółem (dam3) Urząd Miasta 
Płocka

Przepustowość biologicznych oczyszczalni ścieków (m3/d) Urząd Miasta 
Płocka

Przepustowość oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów (m3/d) Urząd Miasta 
Płocka

Ilość ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów (dam3) Urząd Miasta 
Płocka

Wszystkie ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Maszewie oczyszczane są z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, wraz ze zmniejszającą się ilością ścieków ogółem (Lp. 14.) zmniejsza się ilość ścieków 
oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów (Lp. 17.) 

Urząd Miasta 
Płocka

podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej w granicach 
aglomeracji, po stworzeniu 
możliwości technicznych

W związku ze zmianą granic aglomeracji Płock ustanowionej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Nr 171/16 oraz migracją ludności z centrum miasta na tereny dotychczas nie zabudowane, ale wchodzące w 
granice aglomeracji, nastąpiła gwałtowna zmiana w liczbie zbiorników 
bezodpływowych.  

Urząd Miasta 
Płocka

budowa jedynie poza 
granicami aglomeracji

64 w aglomeracji, 93 
w całym mieście

Różnica w ilości przydomowych oczyszczalni ścieków pomiędzy latami 2016 i 2017 wynika z faktu zmiany 
granic aglomeracji ustanowionej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 171/16. Gmina Miast 
Płock stara się prowadzić politykę zmierzającą do wydawania zgłoszeń na w/w instalację wyłącznie poza 
granicami aglomeracji Płock.

Urząd Miasta 
Płocka

Zaawansowanie finansowe zadań w zakresie oczyszczania ścieków na koniec 2017 roku wynosi 323,1 tys. zł, 
co stanowi ok. 10% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018*(ok. 18% nakładów zaplanowanych na lata 
2016-2017). Zrealizowano część zadań służących poprawie procesu oczyszczania ścieków, część zadań 
została przesunięta na lata kolejne ze względu na konieczność opracowania koncepcji/dokumentacji 
pozwalających ocenić zasadność ich realizacji. Zmiany zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Miasta Płocka nr 738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Modernizacja istniejących przepompowni ścieków 
Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 167,3 tys. zł, co stanowi ok. 49% nakładów 
zaplanowanych na lata 2016-2018*(ok. 84% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). 
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21. GUS 32,2 zmniejszenie zużycia 31,9 31,8 osiągnięto oczekiwaną tendencję

22. GUS 253,5 wskaźnik opisowy 274,2 281,6

23. GUS 6,3 możliwie najmniejsza 5,8 bd osiągnięto oczekiwaną tendencję

Obszar interwencji – zasoby geologiczne i gleby

24. GUS 2,2 2,2 2,2 osiągnięto oczekiwaną tendencję

Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

25. 434 powinno być 272 ilość możliwie najmniejsza 285 284 osiągnięto oczekiwaną tendencję

26. 0,14% 0,00% 0,00% osiągnięto oczekiwaną tendencję

27. możliwie najbliższy  100 % 21,05% 22,10% osiągnięto oczekiwaną tendencję

28. możliwie najbliższy  100 % 100,00% 54,10%

Zużycie wody z wodociągów  na  mieszkańca (m3/rok)

Kanalizacyjna sieć rozdzielcza (km na 100 km2 )

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 
4 897,7 tys. zł, co stanowi ok. 83% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018. Zrealizowano m.in.: 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dojazd; budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Ks. 
S. Niedzielaka, Wiejska, Zubrzyckiego, Wiatraki, sięgacz ul. Mazowieckiej, Cisowej; podłączenia ok. 60 posesji 
realizowane przez Wodociągi Płockie; renowację bezwykopową odcinków kanalizacji w ul.: Jasna, 
Nowowiejskiego, Kwiatka, Kobylińskiego, Gałczyńskiego, Sienkiewicza, Misjonarskiej, 21 Stycznia, Plac 
Dąbrowskiego, wymianę studni na kolektorze „C”. 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego – II etap (Okrzei-Stary Rynek) zadanie 
zrealizowane – poniesione nakłady 322,5 tys. zł.
Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ostatniej oraz budowa kanalizacji deszczowej zadanie 
zrealizowane – poniesione nakłady 1 784,6 tys. zł, (zadanie zostało włączone w zakres IV etapu Projektu 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka).
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV zaawansowanie finansowe 
zadań na koniec 2017 roku wynosi 3 354,8 tys. zł, co stanowi ok. 6,5% nakładów zaplanowanych na lata 
2016-2018 (ok. 15% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Poniesione nakłady obejmują 
dokończenie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gradowskiego oraz przygotowanie IV etapu 
Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka. Niewielkie zaawansowanie finansowe 
wynika z przesunięcia  terminu pozyskania środków z Unii Europejskiej. Zmiany zakresu Projektu oraz 
terminu realizacji poszczególnych zadań zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 
738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. 

Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z 
kanalizacji (%)

Powierzchnia terenów składowania wymagająca
rekultywacji (ha)

nie większa niż w roku 
bazowym / prowadzenie 

rekultywacji

Zmieszane odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
(kg)

Urząd Miasta 
Płocka

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania

Urząd Miasta 
Płocka

możliwie najbliższy 0 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%]

Urząd Miasta 
Płocka

19,84% po 
korekcie19,79%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%]

Urząd Miasta 
Płocka

100% po korekcie 
99,87%

Osiągnięto oczekiwany stan. Mimo spadku stopnia odzysku w roku 2017, Gmina nadal osiąga poziomy 
określone w Rozporządzeniu.



Strona 4

Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze

29. Powierzchnia gruntów leśnych (ha) GUS 344,1 340,41 340,41 Utrzymano stan

30. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha) GUS 1997,4 1997,4 2068

31. Liczba obszarów Natura 2000 GDOŚ 2 2 2 Utrzymano stan

32. Pomniki przyrody 10 10 10 Utrzymano stan

33. Procent lesistości Gminy GUS 4,80% 4,8 4,8 Utrzymano stan

34. GUS 6,10% 6,08 6,08 Dane zgodne ze Zbiorczym zestawieniem danych dot. gruntów

35. Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem GUS 2,7 % (2014) 2,8 2,8 Utrzymano stan

Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami

36. WIOŚ, KWSP 1 1 1

37. WIOŚ, KWSP 6 6 6

nie mniejsza niż w roku 
bazowym

nie mniejsza niż w roku 
bazowym

Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 524/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo - 
Krajobrazowego rzeki Brzeźnicy w Płocku zaktualizowano jego granice, powiększając tym samym jego 
powierzchnię.

nie mniejsza niż w roku 
bazowym

Urząd Miasta 
Płocka

Ilość nie mniejsza niż w roku 
2014

nie mniejszy niż w roku 
bazowym

Udział gruntów leśnych oraz zadrzewień i zakrzewień w powierzchni 
ogółem

nie mniejsze niż w roku 
bazowym

nie mniejszy niż w roku 
bazowym

Ilość zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej

0 zdarzeń rejestrowanych 
jako zdarzenia o znamionach 

poważnej awarii
W latach 2016 – 2017 nie było zdarzeń rejestrowanych jako zdarzenia o znamionach poważnej awarii. 

Ilość zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej

0 zdarzeń rejestrowanych 
jako zdarzenia o znamionach 

poważnej awarii
W latach 2016 – 2017 nie było zdarzeń rejestrowanych jako zdarzenia o znamionach poważnej awarii. 
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