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Szanowni Płocczanie,

Ponownie samorząd stanął
przed wyzwaniem, jakie stanowi
przygotowanie budżetu dla Płocka
– miasta, w którym wiele już zro−
biliśmy, ale jeszcze mnóstwo jest
do zrobienia. 

Oddajemy do rąk Państwa ko−
lejną książeczkę, prezentującą
ważne przedsięwzięcia w mieście
zaplanowane na rok bieżący.
Wciąż stawiamy na drogi, miesz−
kalnictwo, oświatę i bezpieczeń−
stwo. Po raz drugi oferujemy tak−

że, jako jedyny samorząd w Polsce, bezpłatne badania nowo−
tworowe prowadzone metodą PET. 

W ubiegłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce
w rankingu miast, które dokonały największego skoku rozwo−
jowego w ciągu ostatnich czterech lat. To oczywiście powód do
satysfakcji, ale przede wszystkim potwierdzenie, że nasze dzia−
łania zmierzają we właściwym kierunku, że wspólnie z Płoc−
czanami trafnie wybraliśmy priorytety.

Tradycyjnie zachęcam Państwa do kontaktów ze mną i moi−
mi współpracownikami, zarówno osobistych jak i drogą elek−
troniczną. Liczy się każdy dobry pomysł, każda interesująca
inicjatywa.

PREZYDENT  PŁOCKA

Serdecznie pozdrawiam
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Budżet miasta Płocka na 2007 rok 
– 612 mln zł czyli

skąd miasto będzie miało pieniądze?

– z podatków i opłat lokalnych – 167,4 mln zł. 
w tym największe znaczenie dla budżetu mają: podatek od

nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, 
– z należnej miastu części podatków dochodowych osiąga−

nych przez mieszkańców i płockie firmy – 150,0 mln zł. 
– z Budżetu Państwa otrzymanych w formie dotacji i sub−

wencji – 161,2 mln zł. 
otrzymane głównie na: oświatę i pomoc społeczną 
– środki z Unii Europejskiej – 50,9 mln zł. 
otrzymane na: budowę dróg dojazdowych do nowego mostu,

przebudowę i modernizację ulicy Tumskiej, stypendia dla ucz−
niów i studentów, programy polegające na zmniejszeniu dy−
sproporcji edukacyjnych między młodzieżą miejską i wiejską,
zadania z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób nie−
pełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.

– z majątku miasta – 37,6 mln zł. 
pochodzące z: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

i dzierżawę, ze sprzedaży gruntów i lokali oraz ze sprzedaży
udziałów w ZUOK Sp. z o.o.

– przychody podlegające zwrotowi – 36,2 mln zł. 
pochodzące z: kredytu bankowego, który będzie przeznaczo−

ny na sfinansowanie planowanego deficytu 2007 roku.
– środki finansowe, które pozostały z lat ubiegłych – 9 mln zł. 

Skąd miasto będzie miało pieniądze w 2007 roku

Roczne dochody
budżetu miasta

w przeliczeniu na
jednego mieszkańca

Płocka stanowią
kwotę ponad 

4 tys. zł.
Z tytułu osiągania

wysokich dochodów
miasto odprowadza
do budżetu państwa

ponad 32 mln zł.
rocznie na rzecz

biedniejszych gmin
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Na co miasto wyda pieniądze w 2007 roku?

– wydatki na inwestycje – 145,6 mln zł. 
Inwestycje są głównym czynnikiem rozwoju miasta, pod−

noszą komfort życia mieszkańców, przyczyniają się do pow−
stawania nowych miejsc pracy. 

W budżecie miasta Płocka bieżącego roku znalazło się ponad
100 inwestycji, na które miasto planuje wydać około 145,6 mln zł.

Wysokość corocznych nakładów na rozwój miasta tj. wy−
datków inwestycyjnych: 

1998 – 47 mln 2003 –   82 mln
1999 – 75 mln 2004 – 170 mln
2000 – 84 mln 2005 – 174 mln
2001 – 76 mln 2006 – 203 mln
2002 – 88 mln 2007 – 146 mln*

* plan wydatków na inwestycje wg. budżetu miasta 2007 roku
– wydatki na realizację zadań bieżących – 433,7 mln zł. 
Zadania bieżące miasta to utrzymywanie wszystkich

podstawowych dziedzin życia miasta na satysfakcjonują−
cym poziomie. W ten sposób zaspokajane są najważniej−
sze potrzeby mieszkańców, które na co dzień ułatwiają
nam funkcjonowanie. 

Podstawowe zadania bieżące to: utrzymanie placówek oświa−
towych, pomoc społeczna, programy profilaktyki zdrowotnej,
bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie i remonty dróg,
utrzymanie czystości i zieleni w mieście, oświetlenie miasta, re−
monty zasobów mieszkaniowych (w tym dotacje na prace re−
montowe dla właścicieli kamienic wpisanych w rejestr zabyt−
ków), dodatki mieszkaniowe, organizacja imprez kulturalnych
i rekreacyjnych, utrzymanie obiektów sportowych, wpłata do
budżetu państwa na rzecz biedniejszych samorządów, odsetki od
kredytów i obligacji, administracja i promocja miasta.

– inne wydatki – 14,9 mln zł.
W 2007 roku składa się na nie wykup obligacji wyemito−

wanych w 2002 roku, spłata kredytów inwestycyjnych oraz
spłata niskooprocentowanych pożyczek przeznaczonych na
zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego

– zwrot środków wyłożonych przez samorząd w celu rozli−
czenia funduszy przyznanych z Unii Europejskiej (finansowanie
z UE odbywa się na zasadach refundacji) – 18,3 mln. zł. 

W 2007 roku zostanie spłacona część pożyczki zaciągnię−
tej na tzw. prefinansowanie związane z budową dróg doja−
zdowych do nowego mostu. 

Oprócz samego
Urzędu Miasta,

inwestycje prowadzą
także spółki gminne.

Łącznie
z przedsięwzięciami

podejmowanymi
przez nie, 

w 2007 roku
w mieście

realizowanych
będzie ponad 

120 inwestycji,
których wartość

przekroczy znacznie
190 mln zł
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Na co miasto wyda pieniądze w 2007 roku?

Wydatki budżetu miasta przeznaczane są na wszystkie dzie−
dziny życia. W 2007 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
dominować będą wydatki na: 

– edukację – 181,9 mln zł.
– drogi – 111,6 mln zł. 
– opiekę społeczną i ochronę zdrowia – 89,4 mln zł. 
– promocję miasta i administrację publiczną – 39 mln zł. 
– gospodarkę komunalną – 19 mln zł. 
– gospodarkę mieszkaniową – 13 mln zł. 
– wpłatę do Budżetu Państwa na rzecz biedniejszych samo−

rządów (obowiązek wynikający z ustawy) – 32 mln zł.
Pozostałe wydatki miasto przeznaczy przede wszystkim na:

bezpieczeństwo, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój kultury,
funkcjonowanie miejskich obiektów sportowych, utrzymanie
Ogrodu Zoologicznego oraz na inne zadania.

Struktura wydatków Budżetu Miasta Płocka w 2007 roku
według głównych grup

W 2007 roku

jeszcze

więcej środków 

niż w poprzednich

latach przeznaczono

na remonty dróg

i chodników,

remonty zasobów

mieszkaniowych,

ochronę zdrowia

mieszkańców oraz

rozwój kultury
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Główne wydatki i działania 
w płockiej oświacie w 2007roku:

– utrzymanie 68 placówek oświatowo−wychowawczych
(wynagrodzenia, utrzymanie budynków i zakup pomocy nau−
kowych)

– kontynuacja programu pomocy stypendialnej:
* dla uczniów – stypendia socjalne dla osób będących

w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia motywacyjne za
dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

* dla studentów – stypendia socjalne
– prowadzenie w placówkach oświatowych programu doży−

wiania dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sy−
tuacji materialnej (jeden gorący, dwudaniowy posiłek dziennie)

– kontynuacja nauki w klasach integracyjnych i specjalnych
(szkoły podstawowe – 10 klas integracyjnych i 4 klasy specjal−
ne, gimnazja – 8 klas integracyjnych, przedszkola – 19 oddzia−
łów integracyjnych i 3 oddziały specjalne)

– poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i mło−
dzieży (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, SKS)

– zwiększenie zatrudnienia w płockich placówkach oświato−
wych pedagogów i psychologów

– finansowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach z zakre−
su logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej,
gimnastyki korekcyjnej, zajęć artystycznych, specjalistycznych
zajęć rewalidacyjnych

– wydłużenie godzin pracy przedszkoli nr: 3, 6, 10, 14, 20,
25, 34, 35, 37

– kontynuacja nauki w klasach o profilu sportowym (obec−
nie 55 klas sportowych i 3 klasy w Szkołach Mistrzostwa Spor−
towego)

– dofinansowanie do obozów sportowych dla około 1.300
uczniów klas sportowych

– wspieranie finansowe młodzieży szczególnie uzdolnionej
(uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim−
nazjalnych) w ramach projektów edukacyjnych „Deltaklub”
i „Nasza szkoła, szkołą wspierającą uzdolnienia”

– organizacja II edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” (do−
tyczy prac magisterskich i licencjackich o tematyce naukowo−
badawczej związanej z rozwiązywaniem problemów gospodar−
czych, społecznych i technicznych miasta, występujących
w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych miasta)

– dalszy wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (do
7 % w roku 2007)

Podobnie jak
w ubiegłych latach

jedna trzecia
pieniędzy z budżetu

miasta zostanie
przeznaczona 

na oświatę.
Systematycznie
podnoszony jest

komfort nauki
i nauczania,

placówki
wychowawcze
i dydaktyczne 

są remontowane
i doposażane, 

miasto inwestuje
także w nowe

szkolne boiska.
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– przeprowadzenie prac remontowych w 23 placówkach
oświatowych

– modernizacja placów zabaw przy przedszkolach numer:1,
3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 31, 35

– przebudowa i budowa nowych boisk sportowych przy 5
szkołach (budowa nowych boisk w LO im. Wł. Jagiełły,
przebudowa boisk w Szkole Podstawowej Nr 6, Gimnazjum
Nr 4, Zespole Szkół Zawodowych Nr 6, oddanie do użytku
boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym
Nr 1)

– dalsza rozbudowa LO im. Wł. Jagiełły – budowa nowego
obiektu dydaktycznego

– przygotowanie do remontu i przebudowy zabytkowej czę−
ści LO im. St. Małachowskiego

– zakończenie przebudowy warsztatów szkolnych w Zespo−
le Szkół Technicznych

– dalsza przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 6

– opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej:

* budowy nowych siedzib przedszkoli nr 2 i 13
* rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13
* rozbudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2
* remontu budynku Szkoły Podstawowej Nr 23
* remontu bloku sportowego w Gimnazjum Nr 5
* remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 6
* budowy sali gimnastycznej w LO im. St. Małachowskiego
* budowy hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych

Nr 1
* przebudowy boisk oraz budowy warsztatów w Zespole

Szkół Zawodowych Nr 2
* budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Technicznych
* budowy łącznika między salami gimnastycznymi 

w Zespole Szkół Nr 1
* przebudowy wejścia wraz z nadbudową w III LO 

im. M. Dąbrowskiej
* budowy kompleksu oświatowego przy ul. Harcerskiej

Państwo nie przekazuje pieniędzy na prowadzenie przed−
szkoli. Poza opłatami wnoszonymi przez rodziców, na utrzy−
manie każdego dziecka korzystającego z przedszkola miasto
przeznacza 7.000 zł rocznie.

Część wydatków 
na oświatę 

pokrywa budżet
państwa 

(około 4.000 zł 
na ucznia rocznie).

Poza tym miasto
dopłaca do każdej

osoby 
dodatkowo 

około 1400 zł.
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Projekt współfinansowany jest w wysokości
91.322.002,44 PLN ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
na lata 2004−2006.

Dofinansowanie ze środków unijnych dotyczy budowy dróg
dojazdowych do nowego mostu. 

Drugi etap budowy dróg dojazdowych:

– zakończenie budowy drugiej jezdni ulicy Wyszogrodzkiej
na odcinku od Armii Krajowej do Granicznej wraz z rondami

– budowa odcinka IV (od węzła „Dobrzykowska” do węzła
„Góry” wraz z budową ulicy Browarnej). W ramach zadania
planowane jest:

– przeprowadzenie procedur przetargowych na realizację za−
dania, 

– rozpoczęcie prac budowlanych (przewidywany termin za−
kończenia zadania – 2008 rok).

– Kontynuacja prac związanych z budową obwodnicy pół−
nocnej miasta (od ul. Wyszogrodzkiej do Goślic) obejmująca
pozyskiwanie gruntów oraz opracowanie projektu techniczne−
go po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej (przewidywany termin
zakończenia inwestycji – 2009 rok).

– Kontynuacja prac związanych z budową obwodnicy pół−
nocno−zachodniej (od węzła „Boryszewo III” wzdłuż ulicy
Długiej, planowany jest w ramach inwestycji trzeci most na
Wiśle, do gminy Nowy Duninów w rejonie Popłacina) obejmu−
jąca opracowanie materiałów koniecznych do uzyskania decy−
zji lokalizacyjnej, dokumentacji projektowo−kosztorysowej,
pozyskiwanie gruntów oraz rozpoczęcie budowy obwodnicy
(przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2011 rok).

– Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej (droga krajowa
nr 62 w ciągu ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od Armii Krajo−
wej do granicy miasta w rejonie ul. Harcerskiej). W 2007 roku
zostaną przygotowane materiały konieczne do uzyskania decy−
zji lokalizacyjnej.

Okres realizacji zadania – 2007 – 2010.

Podobnie jak
w ubiegłym roku

bardzo duże środki
finansowe 

są przeznaczone 
na budowę arterii

łączących Płock
z pozostałą 

częścią kraju 
oraz na remonty 

i budowę dróg
miejskich.
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Ochrona zdrowia

Główne wydatki na ochronę zdrowia obejmują:
– rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia, 
– program zdrowotny dla mieszkańców Płocka z użyciem

metody PET, polegający na kompleksowym diagnozowaniu
chorób nowotworowych

– realizację programów profilaktycznych uwzględniających
główne problemy zdrowotne: występowanie nowotworów sut−
ka, jelita grubego, prostaty, 

– program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla
osób powyżej 65 roku życia,

– program edukacji przedporodowej, 
– program promocji zdrowia w szkołach,
– program stomatologiczny dla dzieci, 
– program profilaktycznych badań przesiewowych „Biała

Sobota 2007” – kilka edycji w ciągu roku,
– utrzymanie Miejskiego Centrum Rozwiązywania Proble−

mów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22, w budynku które−
go działa Noclegownia dla Kobiet i Matek z Dziećmi, Płockie
Stowarzyszenie Klub Abstynentów, Centrum Mediacji, Miej−
ska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pun−
kty Konsultacyjne dla osób z problemami alkoholowymi, nar−
kotykowymi oraz związanymi z przemocą w rodzinie, Biuro
Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych oraz organiza−
cje pozarządowe realizujące zadania w zakresie pomocy spo−
łecznej i ochrony zdrowia,

– działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania proble−
mów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie
(m.in. terapie dla uzależnionych, działalność informacyjna
i pomoc dla uzależnionych i ich rodzin, działalność edukacyj−
na dla dzieci i młodzieży, organizowanie wypoczynku letniego
oraz czasu wolnego dzieciom i młodzieży, funkcjonowanie Te−
lefonu Zaufania, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla
Dzieci i Młodzieży, Pokoju Przyjaznych Przesłuchań),

– wyposażenie i utrzymanie domu dla osób doznających
przemocy w rodzinie (budynek przy ul. Obejście),

– zorganizowanie w Płocku przez Polską Organizację Praco−
dawców Osób Niepełnosprawnych wspólnie i Biuro Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Regionalnego Etapu
Konkursu „Lodołamacze 2007”. Celem konkursu jest promo−
cja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polity−
ką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób
niepełnosprawnych np. poprzez tworzenie nowych miejsc pra−
cy dla pracowników niepełnosprawnych.

Ochrona zdrowia

stanowi 

o jakości życia

mieszkańców 
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Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną składają się przede wszystkim:
– wypłata świadczeń rodzinnych (pomoc otrzyma około

10000 rodzin) i zaliczek alimentacyjnych (otrzyma je oko−
ło1300 rodzin),

– wypłata tzw. becikowego z tytułu urodzenia dziecka (dla
około 1300 rodzin), 

– zasiłki pieniężne i pomoc rzeczowa (pomoc pieniężną
i rzeczową otrzyma około 8200 rodzin czyli około 20900
osób),

– dodatki mieszkaniowe (zostanie wypłaconych około
45500 dodatków mieszkaniowych dla 5900 rodzin),

– utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych
Serc”, placówki opiekuńczo−wychowawczej przy ul. Mościc−
kiego, rodzinnych domów dziecka oraz mieszkań chronionych
i terapeutycznych,

– wsparcie finansowe dla około 170 rodzin zastępczych,
– ponoszenie opłat za pobyt mieszkańców Płocka w domach

pomocy społecznej na terenie innych powiatów (45 osób),
– ponoszenie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umiesz−

czonych w placówkach opiekuńczo−wychowawczych (6 dzie−
ci) i w rodzinach zastępczych (7 dzieci) na terenie innych po−
wiatów,

– utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin
ubogich, 

– adaptacja budynku przy ul. Przyszkolnej na potrzeby
Świetlicy Środowiskowej „Dom Marzeń”,

– przygotowanie dokumentacji technicznej budowy placów−
ki interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo−Wychowawczego przy
ul. Mościckiego 6,

– przebudowa dawnej siedziby przychodni lekarskiej przy
ul. Jasnej na potrzeby placówek pomocy społecznej: Ośrodka
Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej
Oddziału Miejsko−Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci oraz filii bibliotecznej Książnicy Płockiej i siedziby Ra−
dy Mieszkańców Osiedla „Skarpa”, 

– dofinansowanie realizacji zadań organizacji pozarządo−
wych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych,
samotnych, starszych, ubogich i bezdomnych,

– realizacja programu integracji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Od bierności do ak−
tywności”,

Miasto Płock

prowadzi aktywną

politykę ochrony

konsumenta,

realizowaną przez

Miejskiego

Rzecznika

Konsumentów

w Płocku
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Coraz większą rolę odgrywa dla miasta jego promocja
w kraju i zagranicą. Promowane są projekty, wydarzenia
kulturalne i sportowe, a także walory historyczne miasta.

– zorganizowanie kampanii promocyjnej w celu popularyza−
cji najważniejszych wydarzeń kulturalnych w sezonie wiosen−
no−letnim w Płocku (megabordy, plakaty, ulotki, reklama
w prasie),

– „Płock na szlaku gotyku ceglanego” – oznakowanie i pro−
mocja szlaku gotyckiego w Płocku w ramach projektu „Euro−
pejski Szlak Gotyku Ceglanego”, którego celem jest stworzenie
i popularyzacja szlaku ceglanych obiektów gotyckich w Euro−
pie. W projekcie uczestniczą także miasta z Niemiec, Danii,
Szwecji, Litwy, Łotwy i Estonii. Jest on współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

– organizacji międzynarodowych i krajowych szkoleń i kon−
ferencji w ramach CIFAL Płock – Międzynarodowego Cen−
trum Szkoleniowego ONZ dla Władz Lokalnych z Europy
Środkowej i Wschodniej. CIFAL Płock bierze także udział
w międzynarodowych projektach współfinansowanych z fun−
duszy unijnych, m in. w projekcie PAZDEL (Praktykowanie
Zrównoważonego Rozwoju poprzez e−learning), w którym we
współpracy ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica będą
tworzone elektroniczne moduły szkoleniowe (kursy interneto−
we) związane ze zrównoważonym rozwojem miast i organiza−
cji w Polsce,

– prowadzenie działalności informacyjnej dla mieszkańców
Płocka; od tego roku dwutygodnik „Sygnały Płockie ”wydawa−
ny jest w ilości ok.10 tys. egzemplarzy, co tydzień produkowa−
ny jest telewizyjny program informacyjny „Wieści z Ratusza”

– promocja wśród mieszkańców Płocka oraz w kraju projek−
tu kompleksowej rewitalizacji ulicy Tumskiej; zainicjowanie
współpracy z płocczanami w celu realizacji przedsięwzięcia

– organizowanie spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami
oraz prowadzenie konsultacji społecznych

– rozpoczęcie działań związanych z wdrożeniem systemu
elektronicznego obiegu dokumentów 

W ostatnich latach

systematycznie

usprawniana była

obsługa klienta.

Podobne działania

będą prowadzone

także w roku

bieżącym.
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Ważne jest podnoszenie komfortu życia płocczan.

– przygotowanie budowy dwóch parkingów wielopoziomo−
wych w rejonie ulic Kościuszki i Sienkiewicza,

– uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta
Płocka współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
Unii Europejskiej, Budżetu Gminy i środków własnych „Wo−
dociągów Płockich” Sp. z o.o.

– rozpoczęcie przygotowań do budowy kanalizacji deszczo−
wej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli Góry i Ciechomice,

– budowa oświetlenia na Osiedlu Imielnica (Parcele),
– budowa części Pasażu Paderewskiego łączącego Podol−

szyce Północ z Podolszycami Południe,
– zakończenie budowy parkingu dla pasażu łączącego Park

Północny z Rosicą,
– przygotowanie budowy parkingu przy ul. Misjonarska/Ko−

legialna dla potrzeb m.in. Szkoły Muzycznej
– przygotowanie budowy parkingu przy ul. Targowej,
– remont budynku przy ul. Kościuszki 3 oraz kontynuacja ro−

bót w zakresie ciepłej wody użytkowej, kanalizacji wraz z towa−
rzyszącymi robotami budowlanymi,

– wykonanie ulicy Oaza wraz z brakująca infrastrukturą
techniczną,

– wykonanie fragmentu alejek na terenie Cmentarza Komu−
nalnego,

– utwardzenie nawierzchni ulicy Okólnej, Nadwiślańskiej
i Różanej,

– zakup sprzętu specjalistycznego do mycia nawierzchni
ulic i placów,

– budowa kolejnych pawilonów handlowych na terenie
Płockiego Centrum Handlowego,

– zakup 380 pojemników przeznaczonych do zbiórki odpa−
dów gromadzonych selektywnie,

– wprowadzanie zbiórki odpadów z podziałem na masę su−
chą i mokrą,

– zakup śmieciarki szufladowej z urządzeniem do mycia
i dezynfekcji pojemników,

– wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodo−
ciągu w ulicy Urodzajnej,

– budowa wodociągu w celu alternatywnego zasilenia
w wodę osiedla Góry i Ciechomice; w ramach tego zadania
w ulicy Krakówka wykonany zostanie wodociąg o długości
2 800 mb,

– zakup 6 autobusów niskopodłogowych,
– utrzymanie czystości i porządku w mieście,

Każdemu
z mieszkańców

zależy 
na codziennym

sprawnym
funkcjonowaniu

miasta 
i jego efektownym

wyglądzie. 
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Coraz więcej wymiernych efektów przynosi inwestowa−
nie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w mieście. 

– Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta
(zainstalowanie ośmiu kamer na trasach wylotowych z miasta).

– Przystąpienie do analizy możliwości monitorowania szkół.
– Sfinansowanie dodatkowych patroli policji (10 880 godzin) 
– Sfinansowanie etatów dla trzech dzielnicowych 
– Kontynuacja budowy Komisariatu Policji na Podolszy−

cach Północ, niezbędnego dla poprawy bezpieczeństwa miesz−
kańców osiedli: Podolszyce Północ, Zielony Jar, Podolszyce
Południe, Imielnica oraz Borowiczki.

– Zakończenie budowy Jednostki Ratowniczo−Gaśniczej Nr
3 na osiedlu Podolszyce Północ (inwestycja została oddana do
eksploatacji w lutym br.) 

– Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Straży
Pożarnej, koniecznego do działań gaśniczych.

– Zakup kamery termowizyjnej dla Straży Pożarnej.
– Budowa i oddanie do eksploatacji lądowiska dla śmigłow−

ców przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
– Rozpoczęcie budowy bazy i lądowiska dla śmigłowców

Pogotowia Ratunkowego przy ul. Bielskiej.
– Wdrożenie rządowego programu „Razem bezpiecznie” i

programu ”Bezpieczny Płock”.
– Przygotowania do budowy Jednostki Ratowniczo−Gaśni−

czej w Radziwiu.
– Zwiększenie zatrudnienia w Straży Miejskiej o 12 etatów. 

Sondaż
przeprowadzony

ostatnio na zlecenie
Gazety Wyborczej

przez PBS
prezentuje, że

płocczanie
odczuwają

w dziedzinie
bezpieczeństwa

korzystne zmiany. 
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W tym roku oddane zostaną kolejne lokale i rozpocznie
się budowa licznych nowych mieszkań dla płocczan.

1. Osiedle „Zagroda II bis” na Podolszycach Południe

– budynek H – 60 mieszkań o powierzchni użytkowej
2 605,41 m2

– budynek J – 60 mieszkań o powierzchni użytkowej
2 605,41 m2

– budynek K – 36 mieszkań o powierzchni użytkowej
1 611,36 m2

– budynek L – 24 mieszkania o powierzchni użytkowej
1 074,46 m2

W sumie 180 mieszkań o powierzchni użytkowej 7 896,46 m2

Czas realizacji: wrzesień 2006 – październik 2007r.

2. Osiedle „Wieś” Płock Podolszyce Południe
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– budynek nr 1 – 33 mieszkania o powierzchni użytkowej 
1 685,30 m2

– budynek nr 2 – 40 mieszkań o powierzchni użytkowej
2 034,90 m2

– budynek nr 3 – 24 mieszkania o powierzchni użytkowej
1 263,80 m2

– budynek nr 4 – 24 mieszkania o powierzchni użytkowej
1 263,80 m2

– budynek nr 5 – 16 mieszkania o powierzchni użytkowej 
1 685,30 m2

W sumie 137 mieszkań o powierzchni użytkowej 6 949,60 m2.
Czas realizacji: wrzesień 2007 – wrzesień 2009.

3. Osiedle przy ul. Armii Krajowej (Podolszyce Północ)
– budynek nr 1 – 16 mieszkań o powierzchni użytkowej

739,88 m2

– budynek nr 2 – 16 mieszkań o powierzchni użytkowej
739,88 m2

– budynek nr 3 – 16 mieszkań o powierzchni użytkowej
739,88 m2

– budynek nr 4 – 16 mieszkań o powierzchni użytkowej
739,88 m2

W sumie 64 mieszkania o powierzchni użytkowej 2 959,52 m2.
Czas realizacji: listopad 2007 – grudzień 2008.

4. Budynek mieszkalno−usługowy „Złoty Róg”
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– w ok. 63 mieszkań o powierzchni użytkowej 3 800,00 m2

– w ok. 8 lokali użytkowych o powierzchni 1 040,00 m2

Razem powierzchnia użytkowa 4 840,00 m2

Czas realizacji: grudzień 2007 – grudzień 2009

5. Budynek komunalny przy ul. Padlewskiego
– obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

dwuklatkowy. 
– 13 lokali mieszkalnych o powierzchni od 26,9 m2 do 47,3 m2.
Budynek zostanie oddany do użytku z końcem 2007 roku.

6. Budynek mieszkalny wielorodzinny z punktami usługo−
wymi−ulica Małachowskiego (vis−a−vis Małachowianki)

– powierzchnia mieszkalna – 384,50 m2 (9 mieszkań o pow.
od 20,46 m2 do 64,72 m2˛) − powierzchnia usługowa – 83,22 m2

(2 lokale o pow. 44,81m2 i 38,41 m2).
Przewidywane zakończenie inwestycji−marzec 2008.
W roku 2007 podejmowane są kolejne przedsięwzięcia

związane z rozwojem miasta.

Jednym

z priorytetów

samorządu miasta

jest budownictwo

mieszkaniowe
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– kontynuacja zagospodarowania terenu kompleksu rekrea−
cyjno−wypoczynkowego Sobótka (zakończenie zagospodaro−
wania terenu wokół zalewu, wykonanie oświetlenia ciągu pie−
szo – rowerowego, rozpoczęcie budowy zaplecza szkoleniowo
– socjalno – technicznego, infrastruktury technicznej niezbęd−
nej do obsługi obiektów, portu jachtowego oraz przebudowy
obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego),

– dalsze uatrakcyjnianie Miejskiego Ogrodu Zoologiczne−
go, m.in. zakończenie budowy wybiegu dla lampartów, rozpo−
częcie przebudowy pawilonu dydaktycznego, budowy wybie−
gu dla słoni oraz wymiana nawierzchni alejek,

Wybieg dla słoni w płockim ZOO

Wybieg dla lampartów

Bardzo istotnym
elementem polityki

miejskiej 
jest wykorzystanie

naturalnego
potencjału miasta

w celu wykreowania
Płocka, jako

znanego w kraju
i poza jego
granicami,

atrakcyjnego
w różnorodnych

dziedzinach 
ośrodka turystyki

weekendowej
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– wykonanie połączenia istniejących ścieżek rowerowych
w ulicach: Armii Krajowej i Wyszogrodzkiej oraz realizacja
ścieżki rowerowej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do
ulicy Grabówka,

– rozpoczęcie realizacji hali sportowo−widowiskowej na
Placu Celebry Papieskiej,

– przygotowanie i budowa stoku narciarskiego,
– przygotowanie przebudowy stadionu na osiedlu Borowiczki,
– przygotowanie remontu i rozbudowy budynku dworca ko−

lejowego,
– przygotowanie przebudowy Ośrodka Sportowego „Stocz−

niowiec” przeznaczonego na szkółkę piłkarską,
– przygotowanie i rozpoczęcie realizacji budowy sali gimna−

stycznej Centrum Sportów Walki,
– opracowanie koncepcji lotniska,
– rozbudowa siedziby Muzeum Mazowieckiego w Płocku

mieszczącego się przy Tumskiej 8, nowy budynek Muzeum
będzie miał ok. 2300 m2 powierzchni użytkowej,

Wizualizacja drugiej części Muzeum Mazowieckiego
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Kamienica przy ul. Grodzkiej 9 po remoncie.

– Grodzka 9 – dalszy etap remontu generalnego największej kamienicy
przy ul.Grodzkiej (tj. m.in. wymiana stropu nad pierwszym piętrem, remont
elewacji), zakończenie wszystkich prac budowlanych dot. kamienicy Grodz−
ka 9 przewidziano na koniec 2008 roku.

– wykonanie (po uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Kultury) obudowy
średniowiecznego muru obronnego i zagospodarowanie terenu wokół muru
przy zbiegu ulic Kwiatka i Bielskiej w Płocku.

Mur Kazimierzowski

– remonty licznych bloków komunalnych.
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Piknik Europejski. 
Festiwal Agnieszki Osieckiej
Dni Historii Płocka
Wspomnień czar
II festiwal Zawodów Filmowych „Cinemagic”
Reggaeland
Noc cygańska
Kabareton
IV Festiwal Muzyki Elektronicznej „Audio−River”
Sound Cool Tour
Festiwal Folklorystyczny „Wielkich rzek”
Europejskie Dni Dziedzictwa
II Płock Cover Festiwal
Studencka Miss Polski
Festiwal Piosenki Religijnej− „Psałterz wrześniowy” Piotra Rubika
Pożegnanie lata
Sylwester przed Ratuszem

PŁOCKA GALERIA SZTUKI

Obróbka Cyfrowa Obrazu – wystawa powarsztatowa
Cinema− wystawa plakatu ze zbiorów Muzeum Plakatów
w Wilanowie oraz spotkania z grafikami i projekcje filmów
Ogólnopolskie I Biennale Miniatury Cyfrowej oraz Ogólno−
polski Konkurs Miniatury Cyfrowej
Vasareli – grafiki 

W ramach posiadanego Budżetu na 2007 Płocka Galeria
Sztuki planuje ogłoszenie konkursu na pamiątkę o Płocku,
druk wydawnictwa bibliofilskiego – Zaczarowana ulica
Grodzka, zaczarowany Rynek, oraz wystawę fotograficzną
Portrety płockie.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Płock 2007

4−6 maja
12 maja

1−3 czerwca
16 czerwca 

22−24 czerwca
6−7 lipca
14 lipca
28 lipca

3−5 sierpnia
19 sierpnia

24−27 sierpnia
1−2 września

8 września
9 września

15−16 września
22 września
31 grudnia

Kolejny sezon w naszym mieście, mamy nadzieję, 
że także w kraju i zagranicą, zdominuje hasło 

FESTIWALOWY PŁOCK

od 30 maja do 1 lipca 
od 11 lipca do 26 sierpnia

17 października do 2 grudnia

od 5 grudnia 
do 3 lutego 2008 roku 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA SPORTOWE 

XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Tumska wieża”
XIII Orlen Polish Open− Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Tenisie na wózkach
XIV Płocki Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej
II Ogólnopolskie zawody w Triathlonie
III Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych

14−15 kwietnia 
4−9 czerwca

14−17 czerwca
16 czerwca

22−29 czerwca

19 i 20 kwietnia
27 kwietnia

29 kwietnia
3 maja

25 maja
31 maja

01 czerwca
03 czerwca
15 czerwca

1 lipca
8 lipca

15 lipca 
22 lipca 
29 lipca

5 sierpnia
12 sierpnia 
17 sierpnia 
26 sierpnia
7 września

20, 21 września
28 września

5 października
14 października
19 października
26 października

11 listopada
16 listopada
23 listopada

7 grudnia
13, 14 grudnia

31 grudnia

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

,,Gdy nam śpiewał Jan Kiepura” (sala koncertowa)
Koncert laureatów II Międzynarodowych Spotkań Młodych
Skrzypków (sala koncertowa)
,,Sercom które słyszą.....” (Bazylika katedralna) 
„Najpiękniejsza jest muzyka polska” (Stary Rynek)
Największe przeboje Michała Bajora (sala koncertowa)
,,Zagraj razem z nami” (sala koncertowa)
,,Muzyka z krainy baśni” (sala koncertowa)
Dni Historii Płocka
Zakończenie XXX Sezonu Artystycznego (sala koncertowa)
Koncert Specjalny (Stary Rynek)
Świat Elvisa Presleya (Stary Rynek)
Koncert z harfą (Bazylika katedralna) 
Tańce świata (Stary Rynek)
Muzyka dawna ,,persona grata” (Bazylika katedralna) 
Bałkańskie rytmy (Stary Rynek)
Muzyka celtycka (Stary Rynek)
Jazzowo i soulowo (Stary Rynek)
Zakończenie LFM (Stary Rynek)
Koncert symfoniczny (sala koncertowa)
Operetka na estradzie
Koncert kameralny
,,Gwiazdy opery” (sala koncertowa)
Dzień Papieski – koncert oratoryjny (Bazylika katedralna) 
Koncert kameralny (sala koncertowa)
,,Pod dachami Paryża” (sala koncertowa)
Koncert symfoniczny /specjalny/ (sala koncertowa)
Koncert kameralny (sala koncertowa)
Koncert symfoniczny (sala koncertowa)
Gwiazdkowe niespodzianki (sala koncertowa)
Wieczór z kolędą (sala koncertowa)
Sylwester z orkiestrą (sala koncertowa)
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OSIEDLA
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– opracowanie dokumentacji technicznej II etapu budowy ulicy Bro−
warnej,

– opracowanie projektu oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia ulic: Ru−
miankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej, i Ty−
miankowej,

– rozpoczęcie prac projektowych przedszkola z zapleczem kulturalno−
sportowym na osiedlu Ciechomice,

– rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji deszczowej wraz
z oczyszczalnią dla osiedli Góry i Ciechomice,

– opracowanie projektu budowy ulicy Sannickiej wraz z infrastruk−
turą,

– budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą,
– przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą,
– rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Drzewnej, Gromadz−

kiej, Kapitańskiej, Kotwicznej, Leśnej, Marynarskiej, Teligi, Piasko−
wej, Sołdka, Strażackiej, Tartacznej oraz brakującej kanalizacji desz−
czowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla Radziwie,

– opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Siewnej,
– opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Ośrodka Spor−

towego „Stoczniowiec” przeznaczonego na szkółkę piłkarską,
– opracowanie projektu przedszkola na osiedlu Radziwie,
– rozpoczęcie budowy ulicy Gajowej oraz wykonanie dokumentacji

budowy ulicy Wysokiej,
– rozpoczęcie realizacji oświetlenia ulic: Nowoosiedlowej, Edukacyjnej,

Wakacyjnej, Semestralnej, Pedagogicznej, Nauczycielskiej,
– zakończenie I etapu budowy ulicy Popłacińskiej oraz rozpoczęcie

budowy pozostałej jej części,
– rozpoczęcie prac projektowych budowy Jednostki Ratowniczo−Gaś−

niczej w Radziwiu,
– rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinkach ulic obecnie nie−

posiadających oświetlenia; przy ul. Podleśnej (od ul. Gajowej do
numeru Podleśna 46), Gajowej (od Kutnowskiej do numeru Ga−
jowa 12) oraz Wrzosowej (na odcinku przy lesie) – łącznie 36
pkt. Świetlnych,

– rozbudowa oświetlenia przy ul. Ciechomskiego – budowa 1 pkt.
świetlnego na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego na−
pięcia w rejonie posesji Ciechomskiego 12,

– ul. Przyszkolna – budowa dwóch latarni w rejonie istniejących
garaży,

– rozbudowa oświetlenia przy ul. Tokarskiej na odcinku około 300
m (od Tokarska 1 do Tokarska 4 – linia napowietrzna – 9 pkt.
świetlnych),

– wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicy
Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Nadwiślańskiej w kierunku
pętli autobusowej,

Obszar 1:
Ciechomice, 

Góry, Radziwie,
Pradolina Wisły 
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– budowa oświetlenia drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków desz−
czowych przy ul. Wąskiej wraz z doświetleniem terenu obiektu,

– rozbudowa oświetlenia przy ul. Janówek.

– rozpoczęcie budowy sięgaczy ulicy Gościniec oraz wykonanie
dokumentacji technicznej budowy łącznika między ulicą Go−
ściniec a Grabówka,

– budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej, Zapłotek,
– budowa ulicy Srebrnej oraz I etapu ulicy Wiejskiej,
– wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic i infrastruk−

tury w zachodniej części osiedla Borowiczki,
– budowa ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej, 
– opracowanie dokumentacji budowy ulic: Sielskiej, Prostej,

Kątowej i Chmielnej oraz rozpoczęcie projektowania ulicy
Poziomkowej,

– budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą,
– opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Gra−

bówka wraz z brakującą infrastrukturą oraz ścieżką rowerową,
– budowa oświetlenia na osiedlu Imielnica (Parcele) oraz rozpo−

częcie prac projektowych budowy ulic,
– rozpoczęcie prac projektowych budowy kompleksu oświato−

wego przy ul. Harcerskiej,
– opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i desz−

czowej ulicy Brzoskwiniowej oraz rozpoczęcie projektowania
budowy ulicy,

– budowa brakującego odcinka ulicy Wiosennej oraz brakują−
cych odcinków w ulicy Kasztanowej,

– budowa kolejnego etapu ulicy Orzechowej oraz opracowanie
dokumentacji technicznej ulic: Śliwkowej i Skrajnej,

– wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu na
osiedlu Borowiczki,

– opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie bu−
dowy ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od granic miasta do
ulicy Harcerskiej,

– rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ulicy Pocztowej
oraz budowy ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odleg−
ła, Urbanowo,

– dalsza rozbudowa oświetlenia przy ul. Grabówka,
– wykonanie projektu technicznego na doświetlenie przystanku

MPK przy ul. Harcerskiej, w rejonie parku (w przypadku uzy−
skania pozwolenia na budowę jeszcze w roku bieżącym, za−
kładana jest również realizacja w ramach budżetu 2007),

– uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach
Borowiczki i Imielnica – w ramach zadania planowane 
jest rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków deszczowych

Obszar 2: 
Borowiczki, 

Imielnica. 
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przy ulicy Zgodnej, a także budowa tej ulicy, planowana jest
również kontynuacja wykupów gruntów,

– regulacja rzeki Rosicy – w ramach zadania planowane jest wykona−
nie aktualizacji projektu i rozpoczęcie regulacji ujściowego odcinka
rzeki Rosicy, po dokonaniu stosownych wykupów gruntów.

– zakończenie budowy odcinków ulic: Synów Pułku i Pałacowej,
– zakończenie I etapu budowy Pasażu Paderewskiego, rozpoczę−

cie etapu II,
– zakończenie budowy parkingu przy Gimnazjum nr 8 oraz bu−

dowa Pasażu łączącego Park Północny z Rosicą,
– zakończenie budowy ulicy Partiotów, kontynuacja budowy

ulicy Ossowskiego oraz rozpoczęcie budowy ulicy Grota Ro−
weckiego,

– budowa ulicy Zubrzyckiego w rejonie istniejącej zabudowy,
– zakończenie prac projektowych oraz realizacja połączenia po−

między ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową.
– wykonanie dokumentacji technicznej brakującego odcinka uli−

cy Ofiar Katynia,
– realizacja budowy ulicy Wańkowicza,

– realizacja ulic: Chabrowej, Malinowej i Studziennej oraz opracowa−
nie dokumentacji technicznej budowy ulicy Agrestowej,

– budowa ulicy Miłej i Poprzecznej oraz rozpoczęcie budowy ulicy
Wesołej,

– rozpoczęcie budowy ulic: Dziedziniec i Ośnickiej,
– rozpoczęcie budowy ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej,
– wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic Maneżowej, Sa−

perskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką
i Maneżową,

– rozpoczęcie prac projektowych ulic: Granicznej i Wodnej,
– opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Wspólnej, Let−

niej i Gęsiej,
– budowa łącznika między salami gimnastycznymi w Zespole

Szkół nr 1,
– budowa ulicy Torowej i części ulicy Łąkowej, 
– rozpoczęcie prac projektowych połączenia ulic Norbertańskiej

z ulicą Południową,
– wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia uli−

cy Bukowej na odcinku pomiędzy frontem szeregowych dom−
ków nr 32, 34, 36, a stajenkami do bloku numer 40,

– wykonanie projektu technicznego na budowę nowego oświetlenia
ulicy Południowej.

Obszar 3:
Podolszyce

Południe,
Podolszyce Północ,

Zielony Jar.

Obszar 4: 
Wyszogrodzka,

Międzytorze.
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– zakończenie prac projektowych budowy parkingów wielopo−
ziomowych,

– wykonanie prac projektowych oraz budowa sięgacza ulicy
Misjonarskiej pomiędzy ulicą Kolegialną a Placem Dąbrow−
skiego,

– opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zacisze,
– opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu

przy ulicach Misjonarska / Kolegialna,
– przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podsta−

wowej nr 6,
–  dalsze uatrakcyjnianie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

m.in. zakończenie budowy wybiegu dla lampartów, rozpoczę−
cie przebudowy pawilonu dydaktycznego, budowy wybiegu
dla słoni,

– budowa segmentu dydaktycznego Liceum Ogólnokształcące−
go im. Władysława Jagiełły,

– demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy uli−
cach: Królewieckiej i Ostatniej na odcinku od ul. 1 Maja do
Nowowiejskiego,

– wykonanie projektu technicznego na demontaż istniejącego
i budowę nowego oświetlenia ulic 3 Maja i Pięknej,

– demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy uli−
cach: Królewieckiej i Ostatniej na odcinku od ul. 1 Maja do
Nowowiejskiego,

– wykonanie projektu technicznego na demontaż istniejącego
i budowę nowego oświetlenia ulicy Piekarskiej,

–  wykonanie projektu technicznego na demontaż istniejącego
i budowę nowego oświetlenia ulicy Synagogalnej,

– wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją
spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Są−
dach – po dokonaniu stosownych regulacji spraw własnościo−
wych gruntów planowana jest aktualizacja dokumentacji tech−
nicznej obejmującej teren pomiędzy Katedrą a Wieżą Szla−
checką, a także opracowanie projektu II etapu prac – od Wie−
ży Szlacheckiej do Hotelu Starzyński.

– budowa łącznika od ulicy Chopina do ulicy Północnej,
– przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr. 4,
– rozpoczęcie opracowania projektu technicznego remontu i rozbudo−

wy budynku Dworca Kolejowego,
– budowa dwóch parkowych latarni oświetleniowych w rejonie bu−

dynku Bielska 34.

Obszar 5: 
Stare Miasto, 

Kolegialna.

Obszar 6: 
Dworcowa, 

Kochanowskiego.
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– rozpoczęcie budowy ulicy Kostrogaj,
– wykup gruntów niezbędnych do realizacji budowy ulicy łą−

czącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i H. i S. Rutskich,
– wykonanie koncepcji budowy dróg na osiedlu Trzepowo,
– wykonanie projektu technicznego rozbudowy sali gimna−

stycznej w Zespole Szkół nr 2,
– rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiącle−

cia oraz przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb Od−
działu Opiekuńczo – Leczniczego,

– rozpoczęcie realizacji Hali Widowiskowo – Sportowej,
– budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od

ulicy Krzywej do granic miasta,
– kontynuacja budowy alejek na Cmentarzu Komunalnym,
– wykonanie projektu technicznego rozbudowy Szkoły Podsta−

wowej nr 13,
– opracowanie projektu technicznego i rozpoczęcie budowy

sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki,
– opracowanie dokumentacji technicznej parkingu przy ulicy

Targowej,
– rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ulicy Otoliń−

skiej na odcinku od przejazdu kolejowego do granic miasta,
–  budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Gwardii Ludo−

wej do oczyszczalni ścieków deszczowych w jarze Brzeźni−
cy wraz z doświetleniem terenu obiektu,

–  wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia
ulicy Przemysłowej na odcinku od ul. Gwardii Ludowej do
Kostrogaj,

–  wykonanie projektu technicznego na demontaż istniejącego
i budowę nowego oświetlenia ulicy Łukasiewicza na odcin−
ku od ul. Nowowiejskiego do mostu na rzece Brzeźnicy,

–  wykonanie projektu technicznego na demontaż istniejącego
i budowę nowego oświetlenia ulicy Łukasiewicza na odcin−
ku od ul. Nowowiejskiego do mostu na rzece Brzeźnicy.

–  kontynuacja zagospodarowania terenu kompleksu rekreacyj−
no−wypoczynkowego Sobótka (zakończenie zagospodarowa−
nia terenu wokół zalewu, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo
– rowerowego, rozpoczęcie budowy zaplecza szkoleniowo –
socjalno – technicznego, infrastruktury technicznej niezbędnej
do obsługi obiektów, portu jachtowego oraz przebudowy
obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego),

– opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i budowy
ulicy Medycznej wraz z parkingiem,

Obszar nr 7: 
Łukasiewicza, 

Tysiąclecia, 
Trzepowo.

Obszar 8: 
Dobrzyńska, 

Skarpa, 
Winiary.




