Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 291/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

Wprowadzenie nowych, szczegółowych opisów zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 3 do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Szczegółowa charakterystyka zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Nazwa projektu Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego 6
Cel

Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, dostępność mieszkań i poprawa ich
stanu, rewitalizacja starego Płocka

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kochanowskiego
Zakres
rzeczowy

Uzasadnienie

Termin
realizacji

Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego polegająca na:
- Wymianie pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
- Dociepleniu budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
- Naprawie poszycia dachowego
- Wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych, likwidacji przecieków
wody na skorodowanych rurach pionu i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawy
stanu technicznego budynku
2008 - 2009

Podmiot
Spółdzielnia Mieszkaniowa
odpowiedzialny Lokatorsko – Własnościowa
za realizację „Komunalnik”
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

382 500

382 500

INNE

67 500

67 500

OGÓŁEM

450 000

450 000

Łączna wartość projektu: 900 000 zł

2010

20....

Nazwa zadania Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Kolegialna 1
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, poprawa stanu mieszkań oraz
zwiększenie ich dostępności, dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kochanowskiego

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana obróbek blacharskich
- remont elewacji frontowej
Zakres rzeczowy
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie z sieci miejskiej
Uzasadnienie

Zabytkowa kamienica przy ul. Kolegialnej 1 wymaga kompleksowego remontu. Realizacja
projektu przyczyni się do poprawy estetyki budynku i jego otoczenia, poprawy warunków życia
mieszkańców oraz dostosowania obiektu do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2007 - 2009 r.
Podmiot
„Wynajem” s.c.
odpowiedzialny
za realizację
projektu
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2007

2008

44 456

130 000

INNE

11 114

33 000

OGÓŁEM

55 570

163 000

2009

2010

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

Łączna wartość zadania: 218 570 zł

2011

2012

Nazwa zadania Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kolegialnej 5
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, poprawa stanu mieszkań oraz
zwiększenie ich dostępności
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kochanowskiego
•

•
•
Zakres rzeczowy •
•
•
•
•

Uzasadnienie

rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
deskowania;
rozbiórka kominów;
impregnacja ogniochronna więźby dachowej;
wymurowanie kominów;
wykonanie nowego pokrycia dachu, obróbek blacharskich;
montaż rynien i rur spustowych ;
wymiana okien;
remont elewacji frontowej

Zabytkowa kamienica przy ul. Kolegialnej 5 wymaga kompleksowego remontu. Zły stan
techniczny pokrycia północnej połaci dachu, kominów, obróbek blacharskich przy ul. Kolegialnej
5 wpływa niekorzystnie na elementy konstrukcyjne budynku, bezpieczeństwo p. pożarowe oraz
estetykę zabytkowego budynku będącego przykładem budynku o czystych formach
klasycystycznych komponowanych zgodnie z klasycznymi kanonami architektury. Realizacja
projektu przyczyni się do poprawy estetyki budynków i ich otoczenia, poprawy warunków życia
mieszkańców oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2007 - 2010 r.
Podmiot
Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku
odpowiedzialny ul. Tumska 6
za realizację
09-402 Płock
projektu
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2007

2008

102 775

33 879

INNE

45 918

11 293

OGÓŁEM

148 693

45 172

2009

2010

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

Łączna wartość zadania: 193 865 zł

2011

2012

Nazwa zadania
Cel
Nazwa obszaru

Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynku wielorodzinnym
przy ul. Kolegialnej 29/2
Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, poprawa stanu mieszkań oraz
zwiększenie ich dostępności
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kochanowskiego

- docieplenie budynku
- wykonanie elewacji
Zakres rzeczowy
- wymiana okien na klatkach schodowych
- remont wejść do klatek schodowych
Uzasadnienie

Kompleksowy remont elewacji budynku przy ul. Kolegialnej 29/2 jest konieczny z uwagi na
zużycie i nie wykonywanie remontu w takim zakresie od czasu oddania budynku do użytku (ok. 50
lat). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki budynków i ich otoczenia, poprawy
warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2008 r.
Podmiot
Wspólnota Mieszkaniowa
odpowiedzialny ul. Kolegialna 29/2
za realizację
projektu
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

2010

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ

160 000

ŚR. UNIJNE
INNE

32 000

OGÓŁEM

192 000
Łączna wartość zadania: 192 000 zł

2011

2012

Nazwa projektu Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 2
Cel
Nazwa obszaru

Renowacja budynku o wartości architektonicznej i historycznej
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna

- remont elewacji frontowej
Zakres rzeczowy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana obróbek blacharskich
Uzasadnienie
Termin
realizacji

Remont kamienicy przyczyni się do poprawy estetyki oraz historycznego wyglądu zabytkowej
części miasta, nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców.
2008 r.

Podmiot
Inwestor prywatny
odpowiedzialny
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
Budżet Miasta

Lata realizacji
2007

2008

2009

100 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

30 000

OGÓŁEM

130 000
Łączna wartość projektu: 130 000 zł

2010

20....

Nazwa projektu Miejskie Przedszkole nr 1 przy ul. Kościuszki 7
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kolegialna poprzez adaptację budynku wraz z
przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, rewitalizacja starego Płocka, podwyższenie
standardu funkcjonowania placówek oświatowych
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna

Zadanie polegać będzie na remoncie i rozbudowie zabytkowego budynku z przeznaczeniem w
całości na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 1. Istniejący budynek użytkowany jest do tej pory
jako budynek dwufunkcyjny (parter - przedszkole, poddasza - mieszkania lokatorskie, wspólne
piwnice). Natomiast po remoncie i rozbudowie jedyną funkcją budynku pozostanie funkcja
oświatowo-wychowawcza w postaci przedszkola.
Planuje się wykonanie:
Zakres rzeczowy
– remontu i rozbudowy budynku głównego z przeznaczeniem na przedszkole
– nowego parkingu dla przedszkola w miejscu starego podwórza i rozebranej oficyny wraz z
wykonaniem ogrodzenia od strony ogrodu
– urządzenie ogrodu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci
– nowych przyłączy do budynku.
Powierzchnia użytkowa budynku po remoncie i rozbudowie – 545m2

Uzasadnienie

Termin
realizacji

Poprawa estetyki budynku i otoczenia. Stworzenie nowych miejsc pracy. Projekt stanowi część
programu rewitalizacji ul. Kościuszki. Realizacja projektu pozwoli na renowację kamienicy oraz
przywrócenie jej estetyki i historycznego wyglądu, przyczyni się do poprawy warunków życia
mieszkańców, zaspokoi zapotrzebowanie na nowe miejsca dla najmłodszych mieszkańców
Osiedla, pozwoli dostosować obiekt do obowiązujących standardów
2007 - 2009

Podmiot
Urząd Miasta Płocka
odpowiedzialny Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
Budżet Miasta

Lata realizacji
2007

2008

2009

138 000

600 000

1 400 000

138 000

600 000

1 400 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

Łączna wartość projektu: 2 138 000 zł

2010

20....

Nazwa projektu Remont budynków Szpitala Świętej Trójcy
Cel

Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, dostępna i sprawnie działająca służba zdrowia

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna
Zakres rzeczowy Wykonanie termomodernizacji budynków Szpitala Świętej Trójcy, wykonanie nowych pokryć
dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Uzasadnienie

Kompleks obiektów Szpitala Świętej Trójcy w Płocku obejmuje budynki wybudowane w różnych
okresach – latach 60-tych, 70-tych, 80-tych ubiegłego wieku, w których remonty rozpoczęły się na
przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku i trwały przez kolejne lata. Realizacja projektu
doprowadzi do renowacji obiektu, przywróci mu historyczny wygląd i podniesie estetykę obiektów
szpitalnych, doprowadzi budynek do należytego stanu technicznego i sanitarnego – zgodnie z
przepisami prawa obowiązującymi zakłady opieki zdrowotnej

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
odpowiedzialny
za realizację
projektu
Wartość projektu w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

3 392 000

2 787 000

3 392 000

2 787 000

2010

2011

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

Łączna wartość projektu: 6 179 000 zł

2012

2013

Nazwa projektu Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kościuszki
Cel
Nazwa obszaru

Rozwiązanie problemów parkingowych w obrębie Starego Miasta skutkujące poprawą płynności
w ruchu. Zadowolenie uczestników ruchu. Wzrost funkcjonalności komunikacyjnej miasta.
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna
•
•

Zakres rzeczowy

Uzasadnienie

•
•
•
•
•
•

budowa parkingu wielopoziomowego publicznego – działka o nr ewid. 815, 816/1, 816/2,
816/3, 817, 818, 812;
parking sześciokondygnacyjny w tym z dwoma kondygnacjami podziemnymi i czterema
kondygnacjami nadziemnymi,
382 miejsca postojowe
powierzchnia zabudowy: 2.521,44 m2
powierzchnia użytkowa: 12.628,11 m2
wysokość obiektu: do 14 m
szerokość elewacji frontowej: 54 m
budowa zjazdów z ul. Kościuszki – działka o nr ewid. 1017

W związku z olbrzymimi trudnościami związanymi z możliwością zaparkowania samochodów,
brakiem miejsc postojowych, z uwagi na istniejące zagospodarowanie Starego Miasta, szczupłość
terenu, zdecydowano się na takie rozwiązanie w celu poprawy istniejącej sytuacji.

Termin realizacji 2008 – 2010 r.
Podmiot
Urząd Miasta Płocka
odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
Budżet Miasta

Lata realizacji
2007

2008

2009

2010

350 000

2 500 000

2 500 000

350 000

2 500 000

2 500 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

Łączna wartość projektu: 5 350 000 zł

20....

Nazwa zadania Remont elewacji i poszycia dachu kamienicy przy ul. Nowy Rynek 2
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna

Zakres rzeczowy

Remont i malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwi, naprawa lukarn na dachu,
remont konstrukcji i poszycia dachu, remont obróbek blacharskich i rur wód deszczowych

Uzasadnienie

Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 2 pozwoli na przywrócenie jej
historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków
życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2008
Podmiot
Wspólnota Mieszkaniowa
odpowiedzialny ul. Nowy Rynek 2
za realizację
projektu
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM
Łączna wartość zadania: brak danych

2012

2013

Nazwa zadania Remont i naprawa stropów oraz elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Nowy Rynek 4
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna

Wzmocnienie murów, wymiana belek stropowych, ułożenie nowego tynku, założenie nowej
Zakres rzeczowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową, wymiana
okien lukarn, połaciowych, oraz stolarki okiennej w elewacji frontowej
Uzasadnienie

Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 4 pozwoli na przywrócenie jej
historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków
życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2007 - 2009
Podmiot
Inwestor prywatny
odpowiedzialny
za realizację
projektu
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2007

2008

85 000

100 000

INNE

50 000

30 000

OGÓŁEM

135 000

130 000

2009

2010

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

Łączna wartość zadania: 265 000 zł

2011

2012

Nazwa zadania Remont kamienicy wraz z oficyną przy ul. Nowy Rynek 14
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna

- izolacja ścian fundamentowych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku frontowego i oficyny
- remont i malowanie elewacji, remont balkonów, wymiana rynien i rur spustowych
- remont pokrycia dachu, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, remont nadbudówki Zakres rzeczowy „wieża” - budynku frontowy
- remont elewacji oficyny z wymianą rynien i rur spustowych
- remont konstrukcji i pokrycia dachu, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich –
budynek oficyny
- remont klatek schodowych
Uzasadnienie

Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 14 pozwoli na przywrócenie jej
historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków
życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2007- 2010
Podmiot
Wspólnota Mieszkaniowa
odpowiedzialny ul. Nowy Rynek 14
za realizację
projektu
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

BM

2008

2009

2010

152 000

140 000

80 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

45 000

38 000

35 000

20 000

OGÓŁEM

45 000

190 000

175 000

100 000

Łączna wartość zadania: 510 000 zł

2011

2012

Nazwa zadania Remont kamienicy przy ul. Nowy Rynek 16
Cel
Nazwa obszaru
Zakres rzeczowy
Uzasadnienie

Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna
Remont i malowanie
architektonicznych

elewacji

zabytkowego

budynku

wraz

z

odtworzeniem

detali

Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 16 pozwoli na przywrócenie jej
historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków
życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2008
Podmiot
Inwestor prywatny
odpowiedzialny
za realizację
projektu
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

38 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

38 000

OGÓŁEM

76 000
Łączna wartość zadania: 76 000 zł

2012

2013

Nazwa projektu Remont budynku przy Placu Obrońców Warszawy 1
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
rewitalizacja starego Płocka,
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Kolegialna

-wymiana pokrycia dachu, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich
-wymiana stolarki okiennej
-izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych
-wykonanie posadzek piwnic
Zakres rzeczowy -wymiana rur kanalizacyjnych
-remont klatki schodowej
- remont elewacji frontowej
- remont bramy
-renowacja zabytkowych drzwi wejściowych z 1805 roku
Uzasadnienie
Termin
realizacji

Projekt stanowi część programu rewitalizacji zabytkowej części miasta. Renowacja kamienicy
wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz przywróci historyczny wygląd obiektu.
2007 - 2012 r

Podmiot
Wspólnota Mieszkaniowa
odpowiedzialny pl. Obrońców Warszawy 1
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
Budżet Miasta

Lata realizacji
2007

2008

2009

24 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

150 000

OGÓŁEM

174 000
Łączna wartość projektu: 174 000 zł

2010

20....

Nazwa projektu Remont przejścia pod torami
Cel

Modernizacja zniszczonego przejścia pod torami, podniesienie jakości życia mieszkańców,
poprawa funkcjonalności komunikacyjnej miasta

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Międzytorze
Zakres rzeczowy Prace budowlane i wykończeniowe, odwodnienie przejścia, wykładziny ścienne i posadzki,
modernizacja oświetlenia
Uzasadnienie

Realizacja projektu zapewni bezpieczne przejście dla wszystkich, szczególnie dla dzieci i
młodzieży do szkoły, o odpowiedniej estetyce

Termin realizacji 2011
Podmiot
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
odpowiedzialny ul. Gierzyńskiego 17
za realizację
09-407 Płock
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

2010

2011

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

200 000
Łączna wartość projektu: 200 000 zł

Nazwa zadania Kamienica przy ul. Bielskiej 5
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu
Zakres rzeczowy użytkowania z funkcji mieszkalno-usługowej na biurowo-usługową, utworzenie ok. 15 miejsc
pracy

Uzasadnienie

Termin
realizacji

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej
do Starego Rynku. Budynek przy ul. Bielskiej 5 znajduje się w strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków dawnego
województwa płockiego. Zlokalizowany w reprezentacyjnej części miasta – w sąsiedztwie Starego
Rynku i Ratusza. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, poprawę
stanu mieszkań.
2008 - 2009

Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny Stary Rynek 19
za realizację
09-400 Płock
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

750 000

MFOŚiGW
BŚZ

50 000

50 000

800 000

50 000

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

Łączna wartość zadania: 850 000 zł

2012

2013

Nazwa zadania Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Płocku przy ul. Bielskiej 7
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto
•

•
•
Zakres rzeczowy
•
•
•
•

Uzasadnienie

Termin
realizacji

rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
deskowania;
rozbiórka komina;
wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu ;
impregnacja ogniochronna więźby dachowej;
wymurowanie komina;
wykonanie nowego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
przemurowanie gzymsów;

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej
do Starego Rynku. Budynek przy ul. Bielskiej 7 znajduje się w strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków dawnego
województwa płockiego. Zlokalizowany w reprezentacyjnej części miasta – w sąsiedztwie Starego
Rynku i Ratusza. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, poprawę
stanu mieszkań.
2008 r.

Podmiot
Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku
odpowiedzialny ul. Tumska 6 09-402 Płock
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
Budżet Miasta

Lata realizacji
2007

2008

2009

80 705

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

26 901

OGÓŁEM

107 606
Łączna wartość projektu: 107 606 zł

2010

20....

Nazwa zadania Remont budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Grodzkiej 7
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto
–

–
–
Zakres rzeczowy
–
–
–
–

Uzasadnienie
Termin
realizacji

remont dachu: wymiana więźby dachowej, remont komina, wykonanie pokrycia dachowego,
wykonanie nowego odwodnienia dachu
wykonanie badań konserwatorskich
odnowienie z odtworzeniem detali architektonicznych elewacji frontowej z kolorystyką
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wymiana stropów
wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wod.-kon., elektryczna, c.o., gazowa)
przebudowa klatki schodowej

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektu.
2008 - 2009

Podmiot
Inwestor prywatny
odpowiedzialny
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM
Łączna wartość zadania: brak danych

2012

2013

Nazwa zadania Remont kapitalny więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Grodzkiej 8
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. Roboty rozbiórkowe konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego, 2. Wykonanie nowej
konstrukcji więźby dachowej z elementów drewnianych, 3. Wykonanie izolacji
Zakres rzeczowy przeciwwilgociowej i cieplnej z folii i wełny mineralnej, 5.Wykonanie pokrycia dachu z dachówki
ceramicznej
Pozyskanie pow. użytkowej w wysokości 132 m2 (mieszkalno-użytkowej)
Uzasadnienie
Termin
realizacji

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektu.
2009 - 2010

Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny 09-400 Płock, Stary Rynek 19
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

128 000

128 000

32 000

32 000

160 000

160 000

2011

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

Łączna wartość zadania: 320 000 zł

2012

2013

Nazwa zadania Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Jerozolimska 2/4
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby
Zakres rzeczowy dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4. Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie
pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej
Uzasadnienie
Termin
realizacji

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektów
2009

Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny 09-400 Płock, Stary Rynek 19
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

55 550

MFOŚiGW
BŚZ

13 900

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

69 450
Łączna wartość zadania: 69 450 zł

2012

2013

Nazwa zadania Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku Jerozolimska 3
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby
Zakres rzeczowy dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4.Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie
pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6.Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej
Uzasadnienie
Termin
realizacji

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektów
2008

Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny 09-400 Płock, Stary Rynek 19
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

58 250

MFOŚiGW
BŚZ

14 550

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

72 800
Łączna wartość zadania: 72 800 zł

2012

2013

Nazwa zadania Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku Jerozolimska 6/8/10
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

Zakres
rzeczowy

1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby
dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4. Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie
pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej

Uzasadnienie

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektów

Termin
realizacji

2008

Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny 09-400 Płock, Stary Rynek 19
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

70 300

MFOŚiGW
BŚZ

17 600

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

87 900
Łączna wartość zadania: 87 900 zł

2012

2013

Nazwa zadania Remont pokrycia dachu budynku Jerozolimska 12
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, 2. Naprawa podłoża
Zakres rzeczowy betonowego, 3. Tynkowanie kominów, 4. Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, 5.
Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej
Uzasadnienie

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektów

Termin realizacji 2010
Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny 09-400 Płock, Stary Rynek 19
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

25 000

MFOŚiGW
BŚZ

6 200

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

31 200
Łączna wartość zadania: 31 200 zł

2012

2013

Nazwa zadania Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Wielkiego 8a
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. wymian pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
2. docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
Zakres rzeczowy
3. wymiana poszycia dachowego
4. wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Uzasadnienie

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektów

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
zadania

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„KOMUNALNIK”
09-400 Płock, ul. Okrzei 2
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

20...

20..

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

323 000

323 000

INNE

57 000

57 000

OGÓŁEM

380 000

380 000
Łączna wartość zadania: 760 000 zł

20...

20..

Nazwa zadania Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Wielkiego 10a
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. wymian pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
2. docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
Zakres rzeczowy
3. naprawa poszycia dachowego
4. wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Uzasadnienie

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do
Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie
obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie
estetyki obiektów

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
zadania

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„KOMUNALNIK”
09-400 Płock, ul. Okrzei 2
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

20...

20..

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

416 500

416 500

INNE

73 500

73 500

OGÓŁEM

490 000

490 000
Łączna wartość zadania: 980 000 zł

20...

20..

Nazwa zadania Remont kapitalny budynku przy ul. Kwiatka 3
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

Zakres działania dotyczy remontu kapitalnego budynku wpisanego do rejestru zabytków pod nr
212/1299. W ramach zadania zostaną wymienione stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa,
instalacje wewnętrzne oraz nastąpi modernizacja ogrzewania budynku z węglowego na
Zakres rzeczowy ekologiczne, a także nastąpi nadbudowa dodatkowej kondygnacji. Ponadto zostanie
uporządkowane i zagospodarowane podwórko. Po wykonaniu remontu kapitalnego przewiduje się
uzyskanie około 1300 m2 wyremontowanej powierzchni oraz około 500 m2 powierzchni
pozyskanej dodatkowo co daje łącznie 1800 m2.

Uzasadnienie

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. Realizacja
projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego
wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów.
Motywacją dla realizacji ww. projektu jest:
- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka,
- zaspokajanie zapotrzebowania na usługi w rejonie Starego Miasta i okolic,
- odbudowa zniszczonych i zużytych budynków w eksponowanej części Starego Miasta,
- ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez odbudowę z zachowaniem starego układu
urbanistycznego,
- generowanie nowych miejsc pracy poprzez powstające usługi,
- wypełnianie kodeksowych obowiązków MTBS-u.

Termin realizacji 2008 – 2010
Podmiot
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
odpowiedzialny ul. Kwiatka 5
za realizację
09-400 Płock
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

1 000 000

1 000 000

3 300 000

3 000 000

4 300 000

4 000 000

20..

BM
MFOŚiGW
BŚZ

700 000

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

700 000

Łączna wartość zadania: 9 000 000 zł

20...

20..

Nazwa zadania Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Kwiatka 9
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby
Zakres rzeczowy dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4. Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie
pokrycia dachu papą termozgrzewalną, 6.Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej

Uzasadnienie

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. Realizacja
projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego
wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów.
Motywacją dla realizacji ww. projektu jest:
- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka,
- odbudowa zniszczonych i zużytych budynków w eksponowanej części Starego Miasta,
- ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez odbudowę z zachowaniem starego układu
urbanistycznego.

Termin realizacji 2008
Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny 09-400 Płock, Stary Rynek 19
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

20..

100 000

MFOŚiGW
BŚZ

25 000

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

125 000
Łączna wartość zadania: 125 000 zł

20...

20..

Nazwa zadania Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatka 26
Cel
Nazwa obszaru

Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne,
poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto
•

•
•
Zakres rzeczowy
•
•
•
•

Uzasadnienie

rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
deskowania;
rozbiórka kominów;
wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu;
impregnacja ogniochronna więźby dachowej;
wymurowanie komina;
wykonanie nowego pokrycia dachu, obróbek blacharskich;
montaż rynien i rur spustowych

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. Realizacja
projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego
wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów.
Motywacją dla realizacji ww. projektu jest:
- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka,
- odbudowa zniszczonych i zużytych budynków w eksponowanej części Starego Miasta,
- ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez odbudowę z zachowaniem starego układu
urbanistycznego.

Termin realizacji 2008 r.
Podmiot
Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku
odpowiedzialny ul. Tumska 6 09-402 Płock
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
BM

Lata realizacji
2008

2009

2010

20..

65 036

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

21 679

OGÓŁEM

86 715
Łączna wartość zadania: 86 715 zł

20...

20..

Nazwa projektu Budowa budynku oficyny przy ul. Kwiatka 8
Cel
Nazwa obszaru

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej; rewitalizacja starego Płocka; dbałość o dziedzictwo
kulturowo-historyczne
Obszar A – Tereny miejskie
Stare Miasto

Zakres działania dotyczy budowy nowego obiektu o funkcji mieszkalnej i tym samym
Zakres rzeczowy zagospodarowanie przestrzeni publicznej w harmonii z zabytkowym otoczeniem. .Przewiduje się
uzyskanie 15 lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 700,00 m2 .

Uzasadnienie

Termin realizacji

Motywacją dla realizacji ww. zadania jest:
- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka,
- ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez nowych obiektów z zachowaniem starego
układu urbanistycznego,
- porządkowanie terenu położonego przy budynkach,
- wypełnianie kodeksowych obowiązków MTBS-u.
2008 – 2010

Podmiot
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
odpowiedzialny ul. Kwiatka 5, 09-400 Płock
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

2010

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ

800 000

600 000

ŚR. UNIJNE
INNE

150 000

550 000

400 000

OGÓŁEM

150 000

1 350 000

1 000 000

Łączna wartość projektu: 2 500 000 zł

20....

Nazwa projektu Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrzei 2
Cel
Nazwa obszaru

Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

- Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
- Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
Zakres rzeczowy
- Naprawa poszycia dachowego
- Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Uzasadnienie
Termin
realizacji

Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu
i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku
2008 - 2009

Podmiot
Spółdzielnia Mieszkaniowa
odpowiedzialny Lokatorsko – Własnościowa
za realizację
„Komunalnik”
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

20..

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

510 000

510 000

INNE

90 000

90 000

OGÓŁEM

600 000

600 000
Łączna wartość projektu: 1 200 000 zł

20...

20....

Nazwa projektu Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ostatniej 4
Cel
Nazwa obszaru

Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

- osuszanie i odgrzybianie
- wykonanie drenażu i izolacji pionowej,
Zakres rzeczowy - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
- modernizacja źródła ciepła
- termomodernizacja
Uzasadnienie

Poprawa estetyki budynków i ich otoczenia. Poprawa warunków życia mieszkańców.
Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. Budynek wybudowany w latach 50-tych.
Zużycie techniczne sięga prawie 60%. Zastosowane rozwiązania grzewcze wymagają
natychmiastowej modernizacji ze względu na zdrowie mieszkańców i stan środowiska naturalnego.

Termin realizacji 2009 - 2012
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
projektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POL – DOM”
ul. Miodowa 21, 09-400 Płock
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

2012

Budżet Miasta
MFOŚiGW

250 000

BŚZ
ZŚZ

50 000
100 000

ŚR. UNIJNE

300 000

INNE
OGÓŁEM

100 000
100 000

250 000

Łączna wartość projektu: 800 000 zł

350 000

100 000

Nazwa projektu Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza
Cel
Nazwa obszaru

Zakres rzeczowy

Uzasadnienie

Rozwiązanie problemów parkingowych w obrębie Starego Miasta, skutkujące poprawą płynności
w ruchu. Zadowolenie uczestników ruchu.
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budowa parkingu wielopoziomowego z usługami (handel, biura) - działka o nr ewid. 542;
parking czterokondygnacyjny,
60 miejsc postojowych
powierzchnia zabudowy: 930,0 m2
powierzchnia użytkowa: 4457,3 m2
kubatura: 19460,0 m2
powierzchnia sprzedaży z zapleczami (handel, biura): 621,0 m2
wysokość obiektu: do 15 m
budowa zjazdów z ul. Sienkiewicza – działka o nr ewid. 512/9

W związku z olbrzymimi trudnościami związanymi z możliwością zaparkowania samochodów,
brakiem miejsc postojowych, z uwagi na istniejące zagospodarowanie Starego Miasta, szczupłość
terenu, zdecydowano się na takie rozwiązanie w celu poprawy istniejącej sytuacji.

Termin realizacji 2008 – 2010r .
Podmiot
Urząd Miasta Płocka
odpowiedzialny Wydział Inwestycji Miejskich
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania
Budżet Miasta

Lata realizacji
2007

2008

2009

2010

250 000

1 800 000

2 000 000

250 000

1 800 000

2 000 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

Łączna wartość projektu: 4 050 000 zł

20....

Nazwa zadania Remont budynku przy Placu Stary Rynek 2/Piekarska 16
Cel
Nazwa obszaru

Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań.
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

Przedmiotem projektu jest remont budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 2 i Piekarska 16. W
Zakres rzeczowy zakres prac wchodzi: remont dachu, naprawa i malowanie elewacji (wraz z dociepleniem)
wymiana stolarki.
Uzasadnienie

Projekt stanowi cześć programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej
do Starego Rynku, którego realizacje planuje się na lata 2005-2013. Realizacja projektu wpłynie na
poprawę stanu technicznego kamienic oraz poprawę estetyki przestrzeni miejskiej w zabytkowej
części miasta, a także poprawę warunków życia mieszkańców.

Termin realizacji Październik 2005 r. – grudzień 2010 r.
Podmiot
Wspólnota Mieszkaniowa
odpowiedzialny Stary Rynek 2/Piekarska 16
za realizację
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2006

BM

2007

2008

2009

2010

26 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ

105 000

ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

9 000
14 000

140 000

5 000

195 000

Łączna wartość zadania: 484 000 zł

130 000

20...

Nazwa zadania
Cel
Nazwa obszaru

Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku przy
ul. Stary Rynek 19
Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań.
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, 2. wymiana uszkodzonych
elementów więźby dachowej, 3. impregnacja elementów drewnianych, 4. tynkowanie kominów, 5.
Zakres rzeczowy
wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6. montaż obróbek blacharskich z blachy
powlekanej.
Uzasadnienie

Projekt stanowi cześć programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej
do Starego Rynku, którego realizacje planuje się na lata 2005-2013. Realizacja projektu wpłynie na
poprawę stanu technicznego kamienic oraz poprawę estetyki przestrzeni miejskiej w zabytkowej
części miasta, a także poprawę warunków życia mieszkańców.

Termin realizacji 2008
Podmiot
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
odpowiedzialny Stary Rynek 19
za realizację
09-400 Płock
zadania
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2005

2006

2007

2008

52 000

BM
MFOŚiGW

13 000

BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

65 000

OGÓŁEM
Łączna wartość zadania: 65 000 zł

2009

2010

Nazwa zadania Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zduńskiej 12
Cel
Nazwa obszaru

Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego
Płocka
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Stare Miasto

1. wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 2. docieplenie
Zakres rzeczowy budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich, 3. wymiana pionów i poziomów instalacji
grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic, 4. naprawa poszycia dachowego
Uzasadnienie

Poprawa estetyki budynku i jego otoczenia. Poprawa warunków życia mieszkańców.
Dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów.

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
zadania

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
„KOMUNALNIK”
ul. Okrzei 2, 09-400 Płock
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2005

2006

2007

2008

2009

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

510 000

510 000

INNE

90 000

90 000

OGÓŁEM

600 000

600 000

Łączna wartość zadania: 1 200 000 zł

2010

Nazwa projektu Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dobrzyńskiej 11
Cel
Nazwa obszaru

Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Skarpa

- Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
- Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
Zakres rzeczowy
- Naprawa poszycia dachowego
- Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Uzasadnienie

Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu
i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
projektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
„Komunalnik”
ul. Okrzei 2, 09-400 Płock
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

595 000

595 000

INNE

105 000

105 000

OGÓŁEM

700 000

700 000

Łączna wartość projektu: 1 400 000 zł

2010

20....

Nazwa projektu Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kwiatowej 14
Cel

Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Skarpa
Zakres rzeczowy - Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
- Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
- Naprawa poszycia dachowego
- Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Uzasadnienie

Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu
i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
projektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
„Komunalnik”
ul. Okrzei 2, 09-400 Płock
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

595 000

595 000

INNE

105 000

105 000

OGÓŁEM

700 000

700 000

Łączna wartość projektu: 1 400 000 zł

2010

20....

Nazwa zadania Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Na Skarpie 16a
Cel
Nazwa obszaru

Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Skarpa

- Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
- Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
Zakres rzeczowy
- Naprawa poszycia dachowego
- Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Uzasadnienie

Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu
i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
zadania

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
„Komunalnik”
ul. Okrzei 2, 09-400 Płock
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

382 500

382 500

INNE

67 500

67 500

OGÓŁEM

450 000

450 000
Łączna wartość zadania: 900 000 zł

2012

2013

Nazwa zadania Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Na Skarpie 18 a
Cel
Nazwa obszaru

Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu
Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Skarpa

- Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
- Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich
Zakres rzeczowy
- Naprawa poszycia dachowego
- Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic
Uzasadnienie

Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu
i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku

Termin realizacji 2008 - 2009
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
zadania

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
„Komunalnik”
ul. Okrzei 2, 09-400 Płock
Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

2011

BM
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE

382 500

382 500

INNE

67 500

67 500

OGÓŁEM

450 000

450 000
Łączna wartość zadania: 900 000 zł

2012

2013

Nazwa projektu Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Norwida 1
Cel

Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Skarpa
Zakres rzeczowy Docieplenie szczytów budynku wraz z kolorystyką, wymiana drzwi wejściowych do klatki
schodowej, wykonanie zadaszenia nad wejściem, wymiana instalacji elektrycznej na klatce
schodowej, malowanie klatki schodowej, wymiana skrzynek pocztowych, montaż balustrad dla
niepełnosprawnych
Uzasadnienie

Podniesienie walorów estetycznych, podniesienie walorów użytkowych budynku, oszczędność
ciepła, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego budynku

Termin realizacji 2008
Podmiot
Wspólnota Mieszkaniowa
odpowiedzialny ul. Norwida 1
za realizację
projektu
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

100 000
Łączna wartość projektu: 100 000 zł

2010

20....

Nazwa projektu Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlach
Stare Miasto, Kolegialna, Dworcowa
Cel

Celem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą wind,
zagospodarowaniem terenów zielonych, placów zabaw oraz remontem chodników, dróg i altanek.
Wykonanie doświetlenia osiedla Mickiewicza. Podniesienia wydajności energetycznej,
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców i
ich bezpieczeństwa, poprawa estetyki terenu. Dostosowanie obiektów do obowiązujących
standardów.

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Dworcowa, Kochanowskiego, Kolegialna, Stare Miasto
Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynków w osiedlu Stare Miasto: ul. Bielska 14a, Królewiecka 1,3, al.
Jachowicza 31,35,37, Nowowiejskiego 1, w osiedlu Kolegialna: ul. Kolegialna 39, 29a, 25, 3 Maja
31 oraz osiedlu Mickiewicza : ul. Kochanowskiego 26,23,3b, 19,15a, Lotników 3,7,18, Północna
23,30,30a, Obrońców Westerplatte 4/1, 20/1, Bielska 40a, Traugutta 8,10, Chopina 64,66,57, 59,
65, 67, Reja 19,24,26, Dworcowa 37, Lasockiego 19, 21, 16, 18, 20,22,7, Salezjańska 1 a,
Obrońców Płocka 1920 nr 5, 7, Mickiewicza 19: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych,
wymiana okien w częściach wspólnych, docieplenie ościeży, wymiana obróbek blacharskich,
wymiana opasek wokół budynków. Uporządkowanie terenów zielonych wraz z placami zabaw i
wymianą zużytych urządzeń zabawowych. Remont chodników, dróg i altanek w otoczeniu
budynków. Wykonanie doświetlenia osiedla Mickiewicza. Wymiana 9 szt. wind (w tym 2 szt w
budynku Kochanowskiego 1).
Uzasadnienie

Lokalizacja w rejonie miasta zagrożonego przestępczością co spowodowało wysoki poziom
degradacji technicznej infrastruktury budynków. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie strat
energii przez obniżenie współczynnika przenikania dla przegród i podniesienie wydajności
energetycznej. Zapewni polepszenie ochrony cieplnej budynków co zapewni poprawę ochrony
środowiska poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery. Usunięcie elementów z azbestu
poprawi zanieczyszczenie środowiska oraz poprawi życie mieszkańców. Poprawa wyglądu
zewnętrznego zdewastowanych budynków poprzez zmianę kolorystyki elewacji współgrającej z
sąsiednimi budynkami. Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie prawidłowych warunków życia
mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów.

Termin realizacji Kwiecień 2008 – grudzień 2013
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
projektu

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
ul. Obrońców Westerplatte 6a
09-400 Płock
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

2 950 000

2 370 000

2011

2012

2013

4 550 000

4 650 000

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

1 830 000

2 500 000

Łączna wartość projektu: 18 850 000 zł

Nazwa projektu Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlu
Łukasiewicza
Cel

Celem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą wind,
zagospodarowaniem terenów zielonych, placów zabaw oraz remontem chodników, dróg i altanek.
Wykonanie doświetlenia osiedla. Podniesienia wydajności energetycznej, zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców i ich
bezpieczeństwa, poprawa estetyki terenu. Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów.

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Łukasiewicza
Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynków przy ul. Królowej Jadwigi 2, Wolskiego 5, 5/1, 5/2, 1, 1/1,
3,2,10,6,4/1, Rutskich 8,1,3,5, Kossobudzkiego 4,6,3,5,9, Rembielińskiego 13, 9,5, Łukasiewicza
22,22/1, Morykoniego 1,2,3,5, Gawareckiego 2,4,6,8,3, Płoskiego 2,4,6,8,1/1, Batalionów
Chłopskich 5, 5/1, Gwardii łudowej 13,9,11: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych,
wymiana okien w częściach wspólnych, docieplenie ościeży, wymiana obróbek blacharskich,
wymiana opasek wokół budynków. Uporządkowanie terenów zielonych wraz z placami zabaw i
wymianą zużytych urządzeń zabawowych. Remont chodników, dróg i altanek w otoczeniu
budynków. Wykonanie doświetlenia osiedla. Wymiana 8 szt. wind.
Uzasadnienie

Lokalizacja w rejonie miasta zagrożonego przestępczością co spowodowało wysoki poziom
degradacji technicznej infrastruktury budynków i ich otoczenia. Realizacja projektu pozwoli na
zmniejszenie strat energii przez obniżenie współczynnika przenikania dla przegród i podniesienie
wydajności energetycznej. Zapewni polepszenie ochrony cieplnej budynków co zapewni poprawę
ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery. Usunięcie elementów z
azbestu poprawi zanieczyszczenie środowiska oraz poprawi życie mieszkańców. Poprawa
wyglądu zewnętrznego zdewastowanych budynków poprzez zmianę kolorystyki elewacji
współgrającej z sąsiednimi budynkami. Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie prawidłowych
warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Projekt pozwoli na dostosowanie obiektów
do obowiązujących standardów.

Termin realizacji Kwiecień 2008 – grudzień 2013
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
projektu

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
ul. Obrońców Westerplatte 6a
09-400 Płock
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

3 300 000

2 900 000

2011

2012

2013

4 650 000

2 800 000

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

2 300 000

3 350 000

Łączna wartość projektu: 19 300 000 zł

Nazwa projektu Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlach
Tysiąclecia i Dobrzyńska
Cel

Celem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą wind,
zagospodarowaniem terenów zielonych, placów zabaw oraz remontem chodników, dróg i
wykonaniem zatoczek parkingowych. Podniesienie wydajności energetycznej budynków,
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców i
ich bezpieczeństwa, poprawa estetyki terenu. Dostosowanie obiektów do obowiązujących
standardów. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki Miasta.

Nazwa obszaru Obszar A – Tereny miejskie
Osiedle Tysiąclecia, Dobrzyńska
Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynków na osiedlu Tysiąclecia: ul. Łukasiewicza 12, Krzywoustego 2,
Kobylińskiego 14, 8, Dąbrówki 1, 3, Piasta Kołodzieja 2,1,3,5, Bielska 51/3, 51, Tysiąclecia
7,7/1,9,9/1 oraz na osiedlu Dobrzyńska: ul. Gałczyńskiego 14, Miodowa 16, 10, Łukasiewicza 7,9,
Kobylińskiego 34: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien w częściach
wspólnych, docieplenie ościeży, wymiana obróbek blacharskich, wymiana opasek wokół
budynków. Uporządkowanie terenów zielonych oraz wymiana zużytych urządzeń zabawowych na
placach zabaw. Remont chodników, dróg i wykonanie zatoczak parkingowych w otoczeniu
budynków. Wymiana 14 szt. wind.(w tym 2 szt w budynku Dobrzyńska 21).
Uzasadnienie

Lokalizacja w rejonie miasta zagrożonego przestępczością co spowodowało wysoki poziom
degradacji technicznej infrastruktury budynków i ich otoczenia. Realizacja projektu pozwoli na
zmniejszenie strat energii przez obniżenie współczynnika przenikania dla przegród i podniesienie
wydajności energetycznej. Zapewni polepszenie ochrony cieplnej budynków co zapewni poprawę
ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery. Usunięcie elementów z
azbestu poprawi zanieczyszczenie środowiska. Poprawa wyglądu zewnętrznego zdewastowanych
budynków poprzez zmianę kolorystyki elewacji współgrającej z sąsiednimi budynkami.
Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i estetyki w mieście. Projekt
pozwoli również na utrzymanie prawidłowych warunków życia mieszkańców i ich
bezpieczeństwa. Projekt pozwoli na dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów.

Termin realizacji Kwiecień 2008 – grudzień 2013
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
projektu

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
ul. Obrońców Westerplatte 6a
09-400 Płock
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2008

2009

2010

1 900 000

1 500 000

2011

2012

2013

1 000 000

1 650 000

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

2 200 000

2 100 000

Łączna wartość projektu: 10 350 000 zł

Nazwa projektu

Cel

Nazwa obszaru

Tworzenie i stałe unowocześnianie Centrum Usług, Produkcji ,Technologii i Badań Przemysłu
Stalowego, Metalowego oraz Materiałów Budowlanych BUDMAT w oparciu o rewitalizację i
rozwój infrastruktury techniczno – materialnej dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku
aktywizacja rozwoju społeczno – gospodarczego w rejonach rewitalizowanych, wzmocnienie
potencjału konkurencyjności i innowacyjności produktów i usług firmy oraz wprowadzenie procesów
badawczo – rozwojowych nowych technologii i usług
Obszar B

Zakres rzeczowy

A/ Remonty, modernizacje, adaptacje budynków firmy BUDMAT /dawne obiekty F.M.Ż/: 1/ Budynku
głównego wraz z halą produkcyjną, 2/ Budynku produkcji blach trapezowych, 3/ Budynku produkcji
profili stalowych 4/ Budynku hali produkcyjno magazynowej 5/ Budynku Stalowego Centrum
Serwisowego 6/ Budynku dawnej lokalizacji firmy „Stalmech„ 7/ Budynku hali wysokiego
składowania (pod warunkiem pozyskania obiektu).
B/ Budowa : 1/ wiat i ramp załadunkowych dla budynków Stalowego Centrum Serwisowego, budynku
produkcji trapezów, budynku profilowania i budynku profili stalowych, 2/ adaptacja istniejących
obiektów lub adaptacja i remont nowo pozyskanych dla budowy części badawczo – rozwojowej
zakładu, 3/ placów manewrowych i załadunkowych na wyznaczonych obszarach dotychczas nie
utwardzonych, 4/ budowa obiektów małej architektury towarzyszącej wraz z zielenią izolacyjną i
estetyzującą.
C/ Uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej technologicznej i komunikacyjnej drogowej i
kolejowej w tym: 1/ remont i modernizacja bocznicy kolejowej, 2/ modernizacja istniejących dróg
wewnętrznych i parkingów oraz adaptacja i modernizacja dróg wewnętrznych pozyskanych dla
własności firmy, 3/ budowa suwnic i dźwigów rozładunkowych.
D/ Przystosowanie obecnie posiadanych obiektów oraz nowo pozyskanych dla nowych ciągów
technologicznych i nowej bazy maszynowo – technologicznej.
E/ Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz powstanie nowych urządzeń
wspomagających procesy ochrony środowiska, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Założeniem dla zakresu przedmiotowego zadania jest także modernizacja w latach 2007- 2013 przez
Gminę Płock i podmioty władające infrastrukturą techniczną infrastruktury drogowej i sieci
infrastruktury technicznej bezpośrednio przyległych do lokalizacji zakładu.

Uzasadnienie

Podejmowane działanie rewitalizacyjne zmierza do adaptacji, przebudowy, remontów obiektów na cele
społeczno – gospodarcze. Przyczyni się do zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy
funkcjonalności ruchu kołowego, a także estetyki przestrzeni publicznej. Poprzez realizację projektu
przewiduje się wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności produktów i usług firmy.

Termin realizacji Styczeń 2007 – Grudzień 2012
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
projektu

Bogdan Więcek - BUDMAT Płock
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji

Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

Budżet Miasta

2008

2009

2010

2011

2012

200 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

2 000 000

MFOŚiGW
BŚZ
ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE

5 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

5 000 000

OGÓŁEM

5 000 000

10 200 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

9 000 000

Łączna wartość projektu: 60 200 000 zł

Nazwa projektu Budowa hotelu z zespołem restauracyjno – konferencyjnym, ośrodka rekreacyjnego (SPA)
oraz portu dla łodzi i jachtów wraz zagospodarowaniem terenu w Płocku przy ul.
Nadwiślańskiej 1 i Dobrzykowskiej 65
Cel

Rewitalizacja obszaru powojskowego zlokalizowanego w Dolinie Środkowej Wisły poprzez
nadanie funkcji turystyczno – rekreacyjnej z zachowaniem walorów przyrodniczych obszaru
NATURA 2000 poprzez zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzenie i stymulowanie funkcji rozwoju gospodarczego
obszaru zdegradowanego.
Rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej OTEL Sp. z o.o. z wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki i usług z zachowaniem zasad poszanowania
środowiska przyrodniczego oraz edukacji ekologicznej

Nazwa obszaru Obszar D
Zakres rzeczowy Projekt obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych, dla których prowadzony jest odrębny
proces formalno – prawny, tj.:
1. Budowę hotelu z zespołem restauracyjno – konferencyjnym, ośrodka rekreacyjnego
(SPA) wraz zagospodarowaniem terenu
2. Budowę portu dla łodzi i jachtów
Zakres rzeczowy dla zadania 1 obejmuje:
•
budowę hotelu na około 100 miejsc sypialnych [45-50 pokoi] wraz z restauracją i salami
konferencyjnymi na około 150 osób oraz budowę w ramach kompleksu ośrodka
rekreacyjnego SPA. Planowany obiekt zajmie powierzchnię ok. 5.000 m2
•
zagospodarowanie terenu: budowę parkingu na około 290 miejsc, dróg wewnętrznych,
chodników oraz zjazdu z ul. Nadwiślańskiej wraz z urządzeniem zieleni, powierzchnia
zagospodarowanych działek wynosi 29.283 m2
•
budowę szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
Zakres rzeczowy dla zadania 2 obejmuje:
- budowę portu przyjmującego nie więcej niż 30 jednostek, w tym 20 dużych o
powierzchni ok. 2.400m2. Basen portowy będzie miał wymiary 70mx30m oraz głębokość
2,5 m.
- modernizację pomostu drewnianego opartego o ścianę oporową żelbetową oraz na
słupach drewnianych
Budowa portu odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wybudowanej
przez wojsko w miejscu wodowania pontonów.
Uzasadnienie

Obszar projektu spełnia kryteria obszarów przewidzianych do rewitalizacji, ponieważ wskazany
obszar cechuje się wysoką degradacją zabudowy, infrastruktury, środowiska oraz struktury
przestrzennej co szczególnie wskazuje Raport Oddziaływania na Środowisko. Ponadto na terenach
przyłączonych do Płocka występuje wysoki wskaźnik dysfunkcji społecznych i niska aktywność
ekonomiczna mieszkańców, a dodatkowo zagospodarowanie wskazanego obszaru przyczyni się w
części do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ze względu na lokalizację inwestycji w Obszarze NATURA 2000 inwestor zobowiązał się do
eksponowania Tablic Informacyjnych o Obszarze Doliny Środkowej Wisły „PLBV140004 Dolina
Środkowej Wisły”, na której prezentowane będą najbliższe rezerwaty utworzone na wyspach
(kępach) Wisły: Kępa Wykowska, Ławice Troszczyńskie, Wyspy Białobrzeskie, Wyspy
Zakrzewskie, Kępa Antonińska i Kępa Rakowska, zatem rewitalizacja obszaru powojskowego
poprzez opisaną wyżej inwestycję przyczyni się również do wzrostu świadomości ekologicznej
mieszkańców regionu Płockiego oraz gości korzystających z usług ośrodka. Można więc
stwierdzić, iż nieodłącznym elementem realizacji projektu jest również edukacja ekologiczna oraz
promocja zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej.
Realizacja projektu przyczyni się również do niwelowania słabych stron miasta w aspekcie
rewitalizacji, a w szczególności w zakresie niedostatecznie rozwiniętej bazy hotelarsko –
pensjonatowo, gastronomicznej i obsługi ruchu turystycznego.

Termin realizacji 01.2007 – 12.2012, kierunkowo do 12. 2013
Podmiot
„OTEL Sp. z o.o.”
odpowiedzialny Cekanowo, ul. Płocka 23
za realizację
09-472 Słupno
projektu

Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji
Źródła
finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 000 000

1 100 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

400 000

440 000

800 000

800 000

400 000

1 400 000

1 540 000

2 800 0000

2 800 000

1 400 000

Budżet Miasta
MFOŚiGW
BŚZ

60 000

ZŚZ
ŚR. UNIJNE
INNE
OGÓŁEM

60 000

Łączna wartość projektu: 10 000 000 zł

