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PROCES ZBIERANIA INFORMACJI

Tegoroczne konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Miasta Płocka rozpoczęły się w kwietniu 2011 roku. 

Celem  badania  było  uzyskanie  informacji  od  mieszkańców  Płocka  o 
potrzebach inwestycyjnych jakie  chcieliby,  aby zostały  zrealizowane w ich 
otoczeniu bądź innych częściach miasta. Uzyskane informacje miały posłużyć 
jak  najlepszemu  dopasowaniu  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  do 
faktycznych potrzeb mieszkańców. 

Tak  jak  i  w  latach  poprzednich  płocczanie  mieli  możliwość  wypełnienia 
wniosku w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Wnioski inwestycyjne w formie drukowanej zostały udostępnione w Urzędzie 
Miasta  Płocka  m.in.  w  Biurze  Obsługi  Klienta,  a  także  zamieszczenie  w 
wydaniu Gazety Wyborczej Płock z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Po  raz  drugi  w  akcję  zbierania  wniosków  włączyły  się  również:  Książnica 
Płocka, sklepy „Społem” PSS „Zgoda”, Auchan Płock, Szkoła Podstawowa nr 
13  oraz  w  płockie  uczelnie:  Politechnika  Warszawska,  Państwowa  Wyższa 
Szkoła  Zawodowa  w  Płocku  oraz  Szkoła  Wyższa  im.  Pawła  Włodkowica  w 
Płocku.

W całym mieście – łącznie w 28 punktach umieszczone zostały urny wraz z 
pulą  wniosków  inwestycyjnych  dla  mieszkańców,  które  można  było  na 
miejscu wypełnić i wrzucić do urny.

Miejsca składania wniosków do WPI

1. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1;

Filie Książnicy Płockiej

2. Czytelnia Główna Książnicy Płockiej, ul. T. Kościuszki 6,

3. Biblioteka dla dzieci, ul. H. Sienkiewicza 2;

4. Filia nr 1, ul. Zielona 40;

5. Filia nr 2, ul. Kilińskiego 8a;

6. Filia nr 3, ul. Rembielińskiego 11;

7. Filia nr 4, ul. Krzywoustego 3;

8. Filia nr 5, ul. Tumska 11;

9. Filia nr 6, ul. Czwartaków 4;



10. Filia nr 7, ul. Gierzyńskiego 17;

11. Filia nr 8, ul. Walecznych 20;

12. Filia nr 9, ul. Orzechowa 5a;

13. Filia nr 10, ul. Borowicka 3;

14. Filia nr 11, ul. Armii Krajowej 1a;

15. Filia nr 12, ul. Przyszkolna 22;

16. Filia nr 13, ul. Dobrzyńska 2a

Sklepy „Społem” PSS „Zgoda”:

17. Znajomy, ul. Na Skarpie 2a;

18. As, ul. Miodowa 4;

19. As, ul. Kochanowskiego 22;

20. Znajomy, ul. Rembielińskiego 1a;

Płockie uczelnie:

Politechnika Warszawska

21. ul. Łukasiewicza 17;

22. ul. Jachowicza 2/4;

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

23. ul. Gałczyńskiego 28;

24. Pl. Dąbrowskiego 2;

25. Płock – Trzepowo;

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

26. Al. Kilińskiego 12;

Pozostałe punkty:

27. Auchan Płock, ul. Wyszogrodzka 140;

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Sierpecka 15



Ilustracja 1: Mapa punktów składania wniosków mieszkańców do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego



Wniosek inwestycyjny w wersji elektronicznej został udostępniony na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem  www.plock.eu/wpi. Była to 
najdogodniejsza forma uczestnictwa w konsultacjach społecznych, gdyż bez 
konieczności wychodzenia z domu wypełniony formularz można było wysła
 bezpośrednio na urzędową skrzynkę odbiorczą e-mail.
Dla  osób,  które  nie  miały  możliwości  pobrania  wniosku  z  28  wyżej 
wymienionych punktów, została udostępniona wersja do druku w formacie 
PDF oraz w formie dokumentu Word.
Informacja  o  możliwości  składania  elektronicznego  wniosku  WPI  została 
zamieszczona  na  głównej  stronie  Urzędu  Miasta  Płocka  w  formie  stałego 
banera  reklamowego,  a  także  na  stronie  Gazety  Wyborczej  Płock,  gdzie 
znajdował się brandmark informacyjny o akcji. Ponadto na portalu Plocek.pl 
umieszony  został  billboard  statyczny z  odsyłaczem na  stronę  internetową 
www.plock.eu/wpi.

EFEKTY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Zbieranie  informacji  o  potrzebach  inwestycyjnych  mieszkańców  zostało 
zakończone
30 kwietnia 2011 roku. Wpłynęły ogółem 852 wnioski inwestycyjne, z czego:

- 760 wniosków w formie drukowanej (89% wszystkich wniosków)
- 92 wnioski w formie elektronicznej (11% wszystkich wniosków).

Do  Urzędu  Miasta  zostało  złożonych  bezpośrednio  207  wniosków 
inwestycyjnych, natomiast do urn rozmieszczonych w mieście – 553 wnioski, 
z czego najwięcej w następujących punktach:

 72 wnioski – Filia nr 2 Książnicy Płockiej, Al. Kilińskiego 8a

 67 wniosków – Politechnika Warszawska, al. Jachowicza 2/4

 43 wnioski – Czytelnia Główna Książnicy Płockiej, ul. Kościuszki 6

 39 wniosków – Filia nr 13, ul. Dobrzyńska 2a

 35 wniosków – Auchan Płock, ul. Wyszogrodzka 140

 30  wniosków  –  Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Płocku,  ul. 
Gałczyńskiego 28

Z każdą kolejną edycją tworzenia WPI obserwuje się wzrost zaangażowania 
mieszkańców w proces planowania  inwestycji  w mieście.  Liczba złożonych 
wniosków w kolejnych latach wyniosła: w 2008 roku – 326 wniosków, w 2009 
–  656 wniosków,  w 2010 -  728 wniosków oraz 852 wnioski  w 2011 roku. 
Odnotowano  jednak  12  %  spadek  ilości  nadesłanych  drogą  elektroniczną 
wniosków w stosunku do roku poprzedniego.

Wnioski  inwestycyjne  mieszkańców,  podobnie  jak  w poprzednich  edycjach 
dotyczyły  szerokiego  zakresu  tematycznego.  Większość  obejmowała 



inwestycje, które są już planowane przez Urząd Miasta. Poza nimi mieszkańcy 
przedstawili  nowe pomysły na rozwój Płocka. Tak jak i  w roku poprzednim 
pojawiły  się  wnioski  o  charakterze  nieinwestycyjnym.  Dotyczyły  głównie 
spraw  związanych  z  porządkiem  lub  bezpieczeństwem  w  mieście, 
zapewnienia rozrywki bądź lepszej organizacji ruchu.

W większości składanych formularzy, wnioskodawcy zgłaszali więcej niż jedno 
zadanie inwestycyjne.

Najwięcej, bo aż 66,5 % wniosków, dotyczyło infrastruktury komunikacyjnej. 
Wśród tej grupy dało się wyodrębnić następujące podgrupy wniosków, które 
dotyczyły:

1) Remontów nawierzchni ulic,  przebudowy istniejących ulic lub budowy 
nowych  dróg  (70,5%  grupy)  –  dominowały  tu  wnioski  dotyczące: 
połączenia  ulicy  Południowej  z  Norbertańską  oraz  ulic:  Otolińskiej, 
Piłsudskiego, Jachowicza, Kolegialnej i Tysiąclecia

2) Wymiany  lub  budowy  chodników  w  mieście  (6% grupy)  –  najwięcej 
dotyczyło chodników w ul. Harcerskiej

3) Budowy ścieżek rowerowych (5,3% grupy)

4) Remontu/modernizacji  lub  budowy  parkingów  (4,9%  grupy)  – 
dominowały wnioski dotyczące parkingów w ul. Chopina i Dobrzyńskiej 
oraz parkingów w ścisłym centrum miasta

5) Budowy obwodnic Płocka (4,8% grupy)

Kolejną najliczniejszą grupą były wnioski z dziedziny „Sport”. Stanowiły one 
12,2 % ogółu wniosków.

W tej grupie najwięcej wniosków zostało zgłoszonych na budowę boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 5. Nieco mniej licznie wnioskowano o tor modelarski 
dla zdalnie sterowanych samochodów RC oraz o budowę Aquaparku.

Wnioski   z  kategorii  „Obiekty kultury” stanowiły  4,5% ogółu.  W tej  grupie 
dominowały prośby o budowę filharmonii dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej 
oraz o budowę biblioteki multimedialnej.

Również każda z kategorii: „Rekreacja/tereny zielone”, „Rewitalizacja miasta” 
oraz „Oświata” stanowiła po ok. 4% wszystkich wniosków.

W tych grupach dominowały wnioski dotyczące stworzenia nowych terenów 
rekreacyjnych  i  placów  zabaw,  budowy  nowych  przedszkoli  (najwięcej 
wniosków  na  przedszkole  przy  ul.  Kochanowskiego)  oraz  na  remont  Filii 
Książnicy Płockiej nr 2 przy ul. Kilińskiego 8a.

Wzorem roku  poprzedniego,  także  w tegorocznym wniosku inwestycyjnym 
znalazło się pytanie sondażowe, w którym mieszkańcy zostali poproszeni o 



wskazanie  4  najistotniejszych obszarów działalności  inwestycyjnej  miasta  i 
przydzielenie  im  priorytetów  poprzez  przyporządkowanie  poszczególnym 
kategoriom  cyfr  od  1  do  4  
(1 – inwestycja najważniejsza, 4 – inwestycja najmniej istotna).

Część  sondażowa  została  prawidłowo  wypełniona  w  571  wnioskach,  co 
stanowiło  67  %  całości.  W  przypadku  223  wniosków  (26%)  wskazanie 
priorytetowych  inwestycji  odbyło  się  bez  przypisania  punktacji.  W 
pozostałych  58  wnioskach  na  pytanie  ankietowe  nie  została  udzielona 
odpowiedź.

W ankietach wypełnionych prawidłowo głosy zostały zsumowane zgodnie z 
przyjętą punktacją. Poszczególne dziedziny inwestycji  uzyskały następującą 
liczbę punktów:

Infrastruktura komunikacyjna m.in. drogi, 
chodniki

109
1

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna 
oświetlenie uliczne

158

Ścieżki rowerowe 556

Parkingi wielopoziomowe 345

Tereny rekreacji, miejsca wypoczynku i place 
zabaw

341

Zapewnienie mieszkań socjalnych i 
komunalnych

202

Aquapark, baseny 334

Obiekty sportowe 226

Zdrowie - przychodnie zdrowia, szpitale, 
poradnie

404

Obiekty kultury i wychowania pozaszkolnego 419

Rewitalizacja przestrzeni miejskich 174



Bezpieczeństwo, np. monitoring miasta 294

Szkoły, przedszkola, żłobki 695



Struktura punktów przyznanych poszczególnym dziedzinom inwestycyjnym



Podsumowanie ankiet wypełnionych prawidłowo

Dziedziną,  która  wg  mieszkańców  wymaga  szczególnej  uwagi  jest 
infrastruktura  komunikacyjna  w  mieście  uzyskując  20,82%  punktów.  695 
punktów (tj. 13,27%) przyznane zostało inwestycjom w szkoły, przedszkola i 
żłobki.  Następnymi  dziedzinami  wskazanymi  przez  mieszkańców  do 
wzmocnienia w działalności  inwestycyjnej  miasta,  w kolejności  uzyskanych 
punktów są: ścieżki rowerowe (10,61%), obiekty kultury (8,00%), przychodnie 
zdrowia, szpitale i poradnie (7,71%). Pozostałe dziedziny uzyskały poniżej 7% 
punktów.

W  dziedzinach  celowo  zostały  wyodrębnione  elementy  infrastruktury 
komunikacyjnej tj. ścieżki rowerowe i parkingi. Gdyby potraktować je łącznie 
to poparcie dla infrastruktury komunikacyjnej wyniosłoby 38%.

Rozkład głosów mieszkańców we wnioskach w których zostały oddane głosy
(bez  względu  na  fakt,  czy  zostały  oddane  prawidłowo)  przedstawia  się 
następująco:

Infrastruktura komunikacyjna m.in. drogi, 
chodniki

484

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna 
oświetlenie uliczne

126

Ścieżki rowerowe 317

Parkingi wielopoziomowe 197

Tereny rekreacji, miejsca wypoczynku i place 
zabaw

165

Zapewnienie mieszkań socjalnych i 
komunalnych

135

Aquapark, baseny 162

Obiekty sportowe 122

Zdrowie - przychodnie zdrowia, szpitale, 
poradnie

241

Obiekty kultury i wychowania pozaszkolnego 233

Rewitalizacja przestrzeni miejskich 150

Bezpieczeństwo, np. monitoring miasta 204

Szkoły, przedszkola, żłobki 320



Poparcie mieszkańców dla poszczególnych kategorii, które wymagają szczególnej uwagi w działalności 
inwestycyjnej Płocka



Podsumowanie wszystkich ankiet, w których oddano głosy

Mieszkańcy  miasta  wskazali,  iż  najistotniejszą  kategorią  w  działalności 
inwestycyjnej  miasta,  która  wymaga  poprawy  jest  infrastruktura 
komunikacyjna,  m.in.  ulice i  chodniki  – kategoria uzyskała 16,95% głosów. 
Drugą dziedziną jest zwiększenie ilości obiektów szkolnych, przedszkolnych i 
żłobków  oraz  poprawa  ich  stanu  –  11,2%.  Prawie  takim  samy  poparciem 
(11,1%)  cieszyła  się  kategoria  dotycząca  rozwoju  i  planowania  ścieżek 
rowerowych. Następne, ważne wg mieszkańców, obszary inwestycyjne miasta 
to:  przychodnie  zdrowia,  szpitale,  poradnie  (8,44%),  obiekty  kultury  i 
wychowania pozaszkolnego (8,16%),  bezpieczeństwo (7,14%) oraz parkingi 
wielopoziomowe  (6,9%).
Pozostałe  dziedziny  wskazywane  przez  mieszkańców  uzyskały  poniżej  6% 
głosów. Wyniki badania ankietowego bez względu na przyjętą formę analizy 
są zbliżone (widoczne są nieznaczne odchylenia punktów procentowych).


