Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 587/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku

Załącznik nr 1 do LPR
Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Tabela 1. Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
Lp.

Nazwa projektu

Beneficjent

Wartość
całkowita
projektu

Wartość
dofinansowania
z EFRR

Okres
realizacji
projektu

4 200 000 zł

3 570 000 zł

2010 - 2012

Osiedle Kolegialna
5

Remont budynku Parafii Prawosławnej Parafia Prawosławna
w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz Przemienienia Pańskiego
z mikropalowaniem skarpy
Płock, ul. Kościuszki 18
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Załącznik nr 2 do LPR
Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie
nowej strefy parkingowej

W celu poprawy istniejącej sytuacji związanej z brakiem miejsc parkingowych, ze względu na
szczupłość terenu, zdecydowano się na budowę parkingu wielopoziomowego publicznego
przy ul. Kościuszki – działka o nr ewid. 815, 816/1, 816/2, 816/3, 817, 818, 812:
•
parking pięciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna i cztery kondygnacje
nadziemne;
•
wysokość obiektu: do 16,5 m;
•
budowa zjazdów z ul. Kościuszki – działka o nr ewid. 1017;
•
budowa budynku usługowego stanowiącego wjazd na poziomie parteru na parking
wielopoziomowy przy ul. Kościuszki (działka nr 818);
•
adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 3b, jako zmiana sposobu użytkowania na budynek
Książnicy.
Opis ogólny projektu
Nowa strefa parkingowa na 396 miejsc pozwoli wyeliminować parkowanie w miejscach
niedozwolonych w obszarze Starego Miasta zapewniając ład i porządek przestrzenny. Projekt
wpisuje się w specyfikę rewitalizowanego obszaru (zwarta zabudowa śródmieścia i wąskie
uliczki). Efektywnie zostanie wykorzystana niezagospodarowana przestrzeń miejska.
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajdują się z jednej strony instytucje zatrudniające
dużą liczbę pracowników, z drugiej – liczne obiekty kulturalne i zabytkowe. Brak miejsc
parkingowych utrudnia dostęp do tych obiektów, wydłuża czas załatwiania spraw i wpływa na
obniżenie zainteresowania miastem zewnętrznych inwestorów szukających atrakcyjnych
miejsc do lokowania nowych inwestycji. Stopniowe eliminowanie ruchu w obszarze Starego
Miasta poprawi estetykę obszaru, usprawni komunikację turystów i zminimalizuje negatywny
wpływ ruchu samochodowego na osuwanie się Skarpy Wiślanej.
Planowany okres
realizacji projektu
Nazwa beneficjenta

2007 – 2011
Gmina – Miasto Płock
Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji
Lata realizacji

Źródła finansowania

2007

2008

2009

2010

2011

Budżet Miasta

6 405

2 745

5 490 1 237 152,30

3 981 804,23

Środki unijne

36 295

15 555

31 110 7 010 529,73

8 042 913,74

OGÓŁEM

42 700

18 300

36 600 8 247 682,03 12 024 717,97

2012

2013

Łączna szacunkowa wartość projektu: 20 370 000 zł
Komplementarność

•
•

•

Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą – etap I oraz etap II komplementarność związana z etapem rewitalizacji obszaru Starego Miasta;
ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany
do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją
rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki;
EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing
inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz
związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem
dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu.

2

Załącznik nr 2 do LPR
Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu

Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Placu Stary Rynek 21 i 23
w Płocku z przeznaczeniem na publiczne centrum wystawienniczo – edukacyjne – etap I

Opis ogólny
projektu

Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. W ramach
projektu przeprowadzona zostanie renowacja budynków o wartości architektonicznej i
znaczeniu historycznym i uruchomienie w nich publicznego centrum wystawienniczoedukacyjnego. Przewiduje się przywrócenie oficyn w ich dawnej długości oraz wykonanie na
dziedzińcu wewnętrznym naziemnego parkingu.

Planowany okres
realizacji projektu

2009 - 2012

Towarzystwo Naukowe Płockie
Nazwa beneficjenta Płock, Plac Narutowicza 8
Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji
Lata realizacji

Źródła finansowania

2007

Środki własne

2008

2009

2010

61305

780 718,14

2011

2012

666 742,73

4 585,98

Środki unijne

347 395 4 424 069,46 3 778 208,83

25 987,22

OGÓŁEM

408 700 5 204 787,60 4 444 951,56

30 573,20

2013

Łączna szacunkowa wartość projektu: 10 089 012,36 zł
Komplementarność •
•
•
•
•
•

•
•

Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego
w Płocku;
Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą
Przebudowa opactwa pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu pod Trąbami na
Wzgórzu Tumskim;
Modernizacja płockiego kina „Przedwiośnie”;
Adaptacja zabytkowej mykwy żydowskiej na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki komplementarność związana z rewitalizacją Starego Miasta;
Przebudowa i modernizacja teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku;
ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany
do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją
rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki;
EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing
inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz
związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem
dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu.
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Załącznik nr 2 do LPR
Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu

Opis ogólny projektu

Planowany okres
realizacji projektu
Nazwa beneficjenta

Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem
Zespół Zabytkowy Fara tworzą: Kościół Parafialny św. Bartłomieja, Dzwonnica i Plebania. Wszystkie
ww. obiekty oraz otoczenie w promieniu 100 m od Kościoła p.w. św. Bartłomieja posiadają
indywidualny wpis do rejestru zabytków.
W związku z istotnym kulturowo i historycznie znaczeniem Zespołu Zabytkowego Fara rewitalizacja
jego obiektów jest niezbędna dla zachowania dziedzictwa narodowego miasta i regionu. Szeroki i
kosztowny zakres prac remontowo – konserwatorskich, a także specyfika obiektów uzasadnia realizację
inwestycji w następujących etapach:
ETAP I:
Prace projektowe oraz remontowo-budowlane niezbędne do utrzymania obiektu (prace
projektowe oraz niezbędne badania architektoniczne, geologiczne i archeologiczne; remont elewacji
kościoła; konserwacja wieży, prace remontowe we wnętrzu kościoła, remont dzwonnicy)
ETAP II: Prace konserwatorskie wewnątrz kościoła (odnowienie malatury, renowacja ołtarzy, badanie
krypt i ewentualna ich ekspozycja)
ETAP III:
Zagospodarowanie terenu (obniżenie terenu, modernizacja odwodnienia, badania
archeologiczne i ewentualna ekspozycja wykopalisk, urządzenie zieleni, naprawa parkanu)
ETAP IV: Wykonanie elewacji plebanii.
Atrakcyjność Starego Miasta Płocka, a tym samym całego jego obszaru i regionu obniża degradacja
infrastruktury oraz przestrzeni miejskich. Cechą charakterystyczną osiedla Stare Miasto w Płocku jest
skupienie w bliskim sąsiedztwie wielu cennych obiektów architektury i historii. Jest to najbardziej
atrakcyjny pod względem turystycznym obszar Płocka. Płocka Fara i związane z nią obiekty od ponad
600 lat są świadkami ważnych wydarzeń mających swoje miejsce na rynku Starego Miasta. Wielokrotnie
przebudowywana świątynia kryje w sobie tajemnice wielu pokoleń płocczan różnej narodowości. W roku
2004 pod posadzką kościoła odkryto średniowieczne krypty, z zapisów historycznych wiadomo, że
wokół niego istniał kiedyś cmentarz. Zachowanie tych zabytków w dobrym stanie jest bardzo ważne dla
poznania historii miasta.
2009 - 2015
Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 1
Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji
Lata realizacji

Źródła finansowania

2009

Budżet Miasta

2010

2011

100 000

100 000

MFOŚiGW

2012

2013

2014

2015

30 000

15 000

200 000

200 000

50 000

Środki unijne

164 798

1 723 494

1 151 070

502 945

185 623

1 050 000

1 050 000

Środki własne

29 082

204 146

53 130

58 755

17 757

50 000

50 000

Inne

55 000

OGÓŁEM

248 880

2 027 640

1 354 200

591 700

218 380

1 300 000

1 300 000

Łączna szacunkowa wartość projektu: 7 040 800 zł
Komplementarność

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku;
Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą;
Przebudowa opactwa pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim;
Modernizacja płockiego kina „Przedwiośnie”;
Adaptacja zabytkowej mykwy żydowskiej na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki - komplementarność związana z
rewitalizacją Starego Miasta;
Przebudowa i modernizacja teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku;
ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany do społecznych i
demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją rozwiązań na rzecz m.in.
wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki;
EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing inspirowanego kulturą i
historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych komplementarność związana z zapewnieniem dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w
ramach projektu.
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Załącznik nr 2 do LPR
Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu

Opis ogólny
projektu
Planowany okres
realizacji projektu

Remont budynku Parafii Prawosławnej w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz
z mikropalowaniem skarpy
Parafia Prawosławna w Płocku mając na względzie dbałość o stan zabytkowego obiektu, w
którym zlokalizowana jest Cerkiew prawosławna zamierza podjąć działania na rzecz
wykonania gruntownych prac remontowych budynku. W ramach projektu wykonane zostanie
mikropalowanie skarpy, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz więźba
dachowa wraz z pokryciem dachowym.
2010 – 2012

Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego
Nazwa beneficjenta Płock, ul. Kościuszki 18
Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji
Źródła finansowania

Lata realizacji
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Środki unijne

1 700 000

1 275 000

595 000

Środki własne

300 000

225 000

105 000

2 000 000

1 500 000

700 000

OGÓŁEM

Łączna szacunkowa wartość projektu: 4 200 000 zł

5

2013

