
Rewitalizacja Miasta Płocka



Źródła finansowania działań
rewitalizacyjnych



Rewitalizacja – kompleksowe działania, 
podejmowane na terenach miasta, zwłaszcza w 

starych dzielnicach, zdegradowanych pod 
względem przestrzennym, społecznym, 

gospodarczym, estetycznym, infrastrukturalnym, 
funkcjonalnym, dążące do wyprowadzenia terenów 

miejskich, na których zaszły niepożądane, 
destrukcyjne procesy, ze stanu kryzysowego. 



Dotacje z Budżetu Miasta Płocka

Uchwała Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka 
z dnia 27 listopada 2007 r. 

w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz 
zasad udzielania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym 
do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie 

miasta Płocka



Przedmiot dotacji

posiada indywidualny wpis do rejestru zabytków
położony jest na terenie zespołu urbanistyczno-
architektonicznego i warstw kulturowych miasta 
Płocka oraz figuruje w gminnej ewidencji 
zabytków 
chroniony jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz figuruje w 
gminnej ewidencji zabytków

Zabytek nieruchomy, który:



a ponadto:

obiekt stanowi zabudowę frontową w 
pierzejach ulic i placów, a w przypadku 
oficyn pełni funkcje usługowe w podwórzach 
z dostępem publicznym

obiekt posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub naukową
potwierdzoną stosownym dokumentem



Podmiot dotacji

osoba fizyczna 
lub 

jednostka organizacyjna,

posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
finansująca prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy tym 
zabytku



Zakres dotacji

remonty dachów, w tym wymiana więźby dachowej, 
pokrycia dachowego, naprawa kominów oraz wymiana 
rynien i rur spustowych,

odnowienie lub uzupełnienie elewacji frontowej 
(tynków i okładzin architektonicznych) albo jej całkowite 
odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla 
danego zabytku kolorystyki,

odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej 
i drzwiowej, balkonów i facjat w elewacji frontowej. 



Wysokość dotacji

do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku,

do 80 % nakładów koniecznych jeżeli zabytek posiada 
istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla 
miasta Płocka albo wymaga przeprowadzenia złożonych 
pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych, potwierdzonych 
stosownym dokumentem



Plan działania

Dokumentacja 
techniczna,
pozwolenia Wniosek 

z załącznikami
29 luty 2008

Umowa o 
dotację

Wniosek o 
wypłatę
dotacji

Realizacja
zadania

Sprawozdanie
31 grudnia 2008

Umowa z 
wykonawcą

Uchwała Rady 
Miasta



Pamiętaj!

29 lutego - wniosek o dotację

31 grudnia – zakończenie prac, sprawozdanie



Dotacje 2006                  Stary Rynek 17



Dotacje 2006               Stary Rynek 19



Dotacje 2006                        Grodzka 8



Dotacje 2006                      Tumska 6



Dotacje 2007                   Grodzka 14



Inne źródła finansowania:
Dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków 
finansowanych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest 
wojewoda - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 
lipca 2003 roku (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 roku)

Dotacje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego ze środków finansowanych z części budżetu 
państwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”- Rozporządzenie 
Ministra Kultury z 6 czerwca 2005 roku (Dz.U. 112 poz. 940 z 2005 roku)

Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego –
Uchwała Nr 24/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 
2007 roku 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet V – Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.2. Rewitalizacja miast



Przydatne linki
www.mkidn.gov.pl - Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

www.mazovia.pl - Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

www.mwkz.pl - Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Warszawie

www.plock.eu - Urząd Miasta Płocka



Uwaga!

Wpisz projekt do 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Płocka 



Zespół Rewitalizacji Miasta
tel. 367 – 14 - 53
p. 320 

Dziękujemy za uwagę !


	Rewitalizacja Miasta Płocka
	Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych
	Dotacje z Budżetu Miasta Płocka
	Przedmiot dotacji
	a ponadto:
	Podmiot dotacji
	Zakres dotacji
	Wysokość dotacji
	Pamiętaj!
	Dotacje 2006                  Stary Rynek 17
	Dotacje 2006               Stary Rynek 19
	Dotacje 2006                        Grodzka 8 
	Dotacje 2006                       Tumska 6
	Dotacje 2007                    Grodzka 14
	Inne źródła finansowania:
	Przydatne linki
	Uwaga!
	Zespół Rewitalizacji Miasta�tel. 367 – 14 - 53�p. 320 

