UCHWAŁA NR 113/VI/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich
i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 3 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 poz. 1398) oraz § 5 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia
22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia
2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 3523 z dnia 6 kwietnia 2018 roku) Rada Miasta Płocka uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich
przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków, służących realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2019 rok, dział 700, rozdział 70005, zadanie
01/WRMVI/G
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik do
Uchwały Nr 113/VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku

Wykaz przyznanych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich
i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków,
służących realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Lp.

Nazwa podmiotu
otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie
przyznano dotację

Kwota dotacji

1

Beata Kamińska prowadząca
działalność gospodarczą pod
nazwą „Kamienica”

Remont elewacji frontowej I i II piętra budynku
frontowego położonego przy pl. Nowy Rynek 10 wraz z
wymianą rynien i rur spustowych oraz wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej płyt balkonowych.

16.300 zł

2

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Królewieckiej 18 A

Remont elewacji budynku położonego przy ul.
Królewieckiej 18A, częściowa wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, remont pokrycia dachowego.

48.000 zł

3

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Zduńska 9

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
budynku położonym przy ul. Zduńskiej 9.

4

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Tumska 13

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian oficyny
położonej przy ul. Tumskiej 13 oraz płyty balkonowej;
remont elewacji, częściowa wymiana stolarki okiennej.

5

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Sienkiewicza 39

Odnowienie tynków na klatkach schodowych w budynku
frontowym i w oficynie, położonych przy ul. Sienkiewicza
39.

8.900 zł

6

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
POL-DOM

Remont dachu budynku położonego przy ul. Ostatniej 4
wraz z częściową wymianą stolarki okiennej w lukarnach;
remont elewacji budynku powyżej połaci dachu.

116.000 zł

7

Edyta Grodzka,
Maciej Dąbrowski,
Monika Dąbrowska,
Andrzej Pakulski,
Jadwiga Pakulska

Remont elewacji budynku położonego przy ul.
Królewieckiej 12c wraz z wymianą stolarki drzwiowej.

20.100 zł

8

Ewa i Jacek Kozińscy

Wykonanie tynków zewnętrznych budynku położonego
przy ul. Kwiatka 20a wraz z wykonaniem kolorystyki.

36.500 zł

9

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Tumska 5

Remont elewacji budynku położonego przy ul. Tumskiej
5; częściowa naprawa pokrycia dachowego, wymiana
rynien i rur spustowych.

150.000 zł

10

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Synagogalna 7

Remont elewacji frontowej budynku położonego przy ul.
Synagogalnej 7; częściowa wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej; remont dachu wraz z wymianą rynien, rur
spustowych.

58.700 zł

11

Apolonia ButrymowiczRemont elewacji oficyny (budynek C) położonej przy pl.
Chełstowska, Małgorzata Hejke Nowy Rynek 4.

15.100 zł

12

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kolegialna 8

Wymiana stolarki okiennej w oficynie C położonej przy
ul. Kolegialnej 8.

13

Ilona Winiarek,
Mariusz Owsik

Remont dachu budynku położonego przy ul. Misjonarskiej
3 wraz z wymianą rynien i rur spustowych; remont
elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w
parterze budynku.
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14

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kolegialna 13, 1 Maja 1

Budynek frontowy położony przy ul. 1 Maja 1 –
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
remont elewacji; wymiana rynien i rur spustowych.
Budynek oficyny położonej przy ul. 1 Maja 1 – remont
dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych; częściowa
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont elewacji
budynku.

217.000 zł

Razem:

820.000 zł
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