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Niniejszy dokument dotyczy przyjętego uchwałą nr 438/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 

29 listopada 2016 r. dokumentu strategicznego pn. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka 

na lata 2016 -2022 . 

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.) Prezydent Miasta sporządza co dwa lata raport z realizacji 

Programu ochrony środowiska (zwany dalej Raportem), który przedstawia Radzie Miasta. 

Po przedstawieniu Raportu organowi wykonawczemu dokument ten ustawowo zostanie przekazany 

organowi wykonawczemu województwa. 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) opracowany Raport podlega zamieszczeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejszy Raport weryfikuje i ocenia wykonanie celów wyznaczonych w Programie Ochrony 

Środowiska dla Miasta Płocka w odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji w latach 

2020-2021. 

W Programie sformułowano cele ekologiczne na podstawie diagnozy i prognozy stanu środowiska, 

a także uwarunkowań polityki ekologicznej na tle głównych dziedzin rozwoju i związanych z nimi 

kierunków presji na środowisko. 

Przedsięwzięcia i zadania w Raporcie zostały ujęte w grupach zgodnie z dziesięcioma obszarami 

interwencji określonymi w Programie na podstawie wytycznych do opracowania wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, wrzesień 

2015 r.) tj.: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza, 

2. Zagrożenie hałasem, 

3. Pola elektromagnetyczne, 

4. Gospodarowanie wodami, 

5. Gospodarka wodno – ściekowa, 

6. Zasoby geologiczne, 

7. Gleby, 

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

9. Zasoby przyrodnicze, 

10. Zagrożenia poważnymi awariami. 

Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych od jednostek 

odpowiedzialnych za realizację celów ekologicznych wytyczonych w Programie. 

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera Raport odpowiada treści przyjętego Programu 

ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). W dokumencie tym przedstawiane są postępy 

z realizacji zadań szczegółowych przewidzianych do realizacji w zakresie ochrony środowiska 

w określonych obszarach interwencyjnych. 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka w latach 2020 – 2021  

 

| 4 
  

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Wykaz zadań szczegółowych do realizacji w zakresie ochrony środowiska 

w określonych obszarach interwencyjnych, 

- Załącznik nr 2 – Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji Programu ochrony 

środowiska.
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1 ZAŁĄCZNIK NR 1 

Tabela 1. Wykaz zadań szczegółowych do realizacji w zakresie ochrony środowiska w określonych obszarach interwencyjnych 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza 

1 

Modernizacja energetyczna obiektów 

oświatowych wraz z zabudową OZE - 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

2 

Modernizacja energetyczna obiektów 

oświatowych wraz z zabudową OZE - 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

UMP 

Ogółem - Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. W lipcu 2020 roku zakończył się dialog 

konkurencyjny oraz zaproszono partnerów 

prywatnych do złożenia ofert. Wpłynęła 

jedna oferta na kwotę znacznie 

przewyższającą środki finansowe jakie 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, wobec czego 

Podmiot Publiczny unieważnił postępowanie. 

W dniu 31.12.2020 roku Gmina Miasto Płock 

wszczęła nowe postępowanie w trybie 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

przetargu nieograniczonego o wybór Partnera 

Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej Miasta Płocka w formule PPP”. 

W roku 2021 toczyło się postepowanie 

przetargowe, natomiast w dniu 21.02.2022 

roku unieważniono przedmiotowe 

postępowanie, gdyż nie złożono żadnej 

oferty. 

3 

Modernizacja energetyczna obiektów 

oświatowych wraz z zabudową OZE - 

GIMNAZJA I ZESPOŁY SZKÓŁ 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

śr. zewnętrzne - 

Środki z UE - 

4 

Modernizacja energetyczna obiektów 

oświatowych wraz z zabudową OZE- 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Środki z UE - 

5 

Modernizacja energetyczna obiektów 

sportowych wraz z zabudową OZE - 

Kompleks Sportowy Stoczniowiec 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

6 

 

Modernizacja obiektów sportowych 

wraz z zabudową OZE - Pływalnia 

Miejska „Jagiellonka” 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

7 

Modernizacja obiektów sportowych 

wraz z zabudową OZE - MZOS Sala 

Sportowa 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

8 

Modernizacja energetyczna obiektów 

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

wraz z zabudową OZE 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

9 
Modernizacja energetyczna obiektów 

infrastruktury społecznej 
UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

10 
Mikroinstalacje OZE na budynkach 

użyteczności publicznej w Płocku 
Inwestycje 

Miejskie 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021.  
Środki  spółki - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Sp. z o.o. 
Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

11 

Zabudowa analizatora H2S na 

strumieniu spalin z Instalacji 

Odsiarczania Gazów Kominowych I, II   

realizowane w ramach zadania  

Wykonanie pętli rurowej spalin wokół 

komina H200 

PKN Orlen S.A. 

Ogółem - Zadanie zostało zrealizowane dnia 

17.01.2020. Wykonanie polegało na 

połączeniu rurociągu 1800GPC18 od strony 

zachodniej wlotu spalin do komina H200, 

poprzez zainstalowany kołnierz 

z przeciwkołnierzem, dalej po istniejącej 

estakadzie od strony północnej i połączenie 

z rurociągiem spalin DN1800 w stronę 

komina H66. Brak kosztów realizacji zadania 

w latach 2020 - 2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE 

- 

12 
Dostosowanie parku zbiorników 

Zakładu Rafineryjnego do RMG 
PKN Orlen S.A. 

Ogółem 1 617 015,28 Zakończenie realizacji I etapu (etapu E) - 

wykonanie dokumentacji wykonawczej we 

wszystkich branżach oraz projektu 

budowlanego i projektu rozbiórek dla 

zbiorników 54 i 55 jest planowane na marzec 

2023 r. Zadanie będzie realizowane etapami, 

ze względu  na ograniczenia prowadzenia 

prac na zbiornikach. Pierwszy etap (E) - 

opracowanie dokumentacji, a następnie 

uruchomienie usługi PC dla wymiany 

zbiorników 55 i 54. Następnie w ten sam 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE 

- 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

sposób sukcesywnie dla kolejnych 

zbiorników (87,88,89,90,91,92). 

W ramach realizacji zadania 16205 pn. 

"Zmiany konstrukcyjne zbiorników benzyn 

nr  26, 27, 32, 33":                                                                                                                                                    

- na zbiorniku 33 wykonano prace 

w zakresie: doprowadzenia rurociągu azotu 

do zbiornika i zabudowy poduszki azotowej, 

montażu nowego opodestowania zbiornika, 

wymiany instalacji elektrycznej, zabudowy 

nowego stanowiska p.poż. wraz 

z orurowaniem oraz wymiany szafy DCS  

wraz z montażem detektorów węglowodorów 

w polu zbiornika, a także wymiany zaworu 

oddechowego; 

- na zbiorniku 32 zrealizowano prace 

w zakresie: zabudowy poduszki azotowej, 

montażu opodestowania zbiornika, wymiany 

instalacji elektrycznej, orurowania p.poż., 

montażu detektorów węglowodorów w polu 

zbiornika, wymiany zaworu oddechowego. 

Modernizacja zbiorników 26 i 27 przestała 

być konieczna po zakończeniu innego 

zadania inwestycyjnego nr 25013 pt.: 

„Rozbudowa VRU3 dla spełnienia wymogów 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

BAT 2018 oraz redundancja VRU3 i ASN3”. 

13 

Zagospodarowanie ługu zużytego 

w ZP Płock w Zakładzie 

Produkcyjnym 

PKN Orlen S.A. 

Ogółem 2 980 077,44 Zadanie jest w trakcie realizacji (planowany 

termin zakończenia zadania to sierpień 2024 

r.). W latach 2020-2021 w ramach realizacji 

zadania przygotowano projekt wykonano 

prace doradcy technicznego w zakresie 

przygotowania koncepcji programowo-

przestrzennej, zdefiniowano zakres projektu,  

zawarto kontraktacje Licencjodawcy. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE 
- 

14 

Dostosowanie układów pomiarowych 

gazów opałowych do monitorowania 

emisji CO2 

PKN Orlen S.A. 

Ogółem 104 238,53 

Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. 

Realizacja prac polegała na przystosowaniu 

układu pomiarowego gazu opałowego nr FT-

0102 na instalacji HON VI do monitorowania 

emisji CO2 w trakcie postoju remontowego. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

15 
Modernizacja oczyszczalni cystern 

w ZP w Płocku 
PKN Orlen S.A. 

Ogółem 4 555 716,41 Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. 

W ramach realizacji zadania zakończono 

rozruch mechaniczny, dokonano odbioru 

technicznego końcowego, przeprowadzono 

rozruch technologiczny, wykonano próby 

weryfikujące gwarantowane parametry 

techniczne, przekazano oczyszczalnię cystern 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

do eksploatacji oraz dokonano rozbiórki 

obiektów budowlanych istniejącej myjni 

cystern. 

16 

Wprowadzenie rozwiązań 

komunikacyjnych ułatwiających ruch 

pieszy i osób poruszających się 

niskoemisyjnymi środkami transportu - 

Budowa ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych 

MZD 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021.  

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

17 

Likwidacja lotnych związków 

organicznych - hermetyzacja obiektów 

otwartych na terenie oczyszczalnie 

ścieków 

PKN Orlen S.A. 

Ogółem 2 822 902,55 

W ramach realizacji zadania pozyskano 

pozwolenie na budowę zbiornika 

retencyjnego o pojemności  10 000 m3 

z dachem pływającym oraz zawarto umowę 

z generalnym wykonawcą. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

18 
Zabudowa nowego pieca P-BA-901 na 

instalacji PGH-2/+wypałki 
PKN Orlen S.A. 

Ogółem 559 590,11 Zadanie jest w trakcie realizacji. W latach 

2020-2021 uzyskano decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

decyzję o pozwoleniu na budowę. Podpisano 

umowę na dostawę i zabudowę 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Środki z UE 

 

 

- 

podgrzewacza. Rozpoczęto roboty 

budowlano-montażowe na obiekcie. 

Obszar interwencji – zagrożenia hałasem 

19 

Budowa łącznika Czwartaków - 

Graniczna - Centrum do ulicy 

Wyszogrodzkiej poprzez ulicę 

Graniczną oraz ulicy Wodnej 

(od skrzyżowania z ul. Graniczną do 

skrzyżowania z ul. Górną) 

UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

20 

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na 

odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 

Harcerskiej - drugi pas jezdni 

UMP 

Ogółem - W latach 2020-2021 prowadzono 

uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad w zakresie 

uregulowania wzajemnych praw 

i obowiązków w związku z przygotowaniem, 

realizacją i finansowaniem inwestycji 

polegającej na wspólnej realizacji zadania.  

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

21 
Budowa łącznika ulicy Cedrowej oraz 

budowa ulic: Borowickiej, Cisowej, 

Wierzbowej, Wilczej wraz z brakującą 

UMP 

Ogółem 1 040 698,08 
W  2020 r. wykonano roboty budowlane 

związane z budową ulicy Cisowej wraz Środki BMP 1 040 698,08 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

infrastrukturą 
Środki zewnętrzne - 

z brakującą infrastrukturą. 

Środki z UE - 

22 

Połączenie komunikacyjne osiedli 

Imielnica-Podolszyce Południe - prace 

przygotowawcze 

UMP 

Ogółem - W 2021 roku trwała analiza możliwości 

realizacji zadania pod kątem zlecenia 

opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej połączenia komunikacyjnego 

(ciągu pieszo-rowerowego) pomiędzy 

osiedlami Imielnica – Podolszyce Południe. 

W 2022 r. pomimo 3 -krotnie ogłaszanego 

przetargu na opracowanie dokumentacji nie 

udało się wyłonić wykonawcy z powodu 

braku ofert. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

23 

Przebudowa ulic: Kołłątaja, 

Kopernika, Stodółkiewicza, Kolberga, 

Rozego wraz z brakującą infrastrukturą 

UMP 

Ogółem 211 302,58 W 2020 r. trwały prace projektowe związane 

z opracowaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy urządzeń 

kanalizacji deszczowej na terenie zlewni 

zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzka ze 

szczególnym uwzględnieniem ulicy 

Spółdzielczej pod wiaduktem.  

W 2021 r. rozliczono finansowo umowę na 

prace projektowe związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

Środki BMP 211 302,58 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka w latach 2020 – 2021  

 

| 15 
  

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej 

na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie 

Wyszogrodzka ze szczególnym 

uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod 

wiaduktem. W ramach realizacji zadania 

opracowano również dokumentację 

przebudowy kanalizacji deszczowej na 

odcinku od istniejącej studni (skrzyżowanie 

ulicy Chopina z ulicą Kopernika) do ulicy 

Południowej wraz z nawierzchnią 

i przebudową oświetlenia ulicy Spółdzielczej 

na odcinku od wiaduktu do ulicy 

Wyszogrodzkiej oraz odtworzenie 

nawierzchni ul. Południowej po wykonanych 

robotach budowlanych. 

24 

Rozwój systemu zrównoważonej 

mobilności miejskiej na terenie miasta 

Płocka - Modernizacja ciągów 

komunikacyjnych niezbędnych dla 

rozwoju systemu zrównoważonej 

mobilności miejskiej, w tym: 

rozbudowa ul. ulicy Łukasiewicza, 

przebudowa ciągu drogowego ulic 

Tysiąclecia i Mickiewicza, 

przebudowa ulicy Długiej Łącznik 

MZD/UMP 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. Przebudowa ulicy Długiej i Łącznik 

Czwartaków-Trasa Popiełuszki planowana 

jest do realizacji  przez Wydział Inwestycji 

i Remontów UMP 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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Czwartaków-Trasa Popiełuszki 

25 

Rozwój systemu zrównoważonej 

mobilności miejskiej na terenie Miasta 

Płocka - Budowa ścieżek rowerowych 

na terenie Miasta Płocka   

realizowane w ramach zadania  

Rozwój infrastruktury zrównoważonej 

mobilności miejskiej - II etap - 

rozbudowa alei Kilińskiego, części ulic 

Mostowej i Kolejowej, budowa 

nowego wiaduktu nad torami, 

prowadzącego do ogrodu 

zoologicznego, budową parkingu 

w sąsiedztwie ZOO w systemie 

„parkuj i jedź” 

MZD 

Ogółem  24 949 717,90  W ramach realizacji zadania w 2020 roku 

kontynuowano rozbudowę alei Kilińskiego, 

ulic Mostowej i Kolejowej oraz budowę 

parkingu w sąsiedztwie ZOO w systemie 

„parkuj i jedź”, z terminem zakończenia 

30.01.2021 roku. Ponadto rozpoczęto prace 

związane z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 33 

w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem 

zakończenia 28.02.2021 roku. 

Na realizację projektu pozyskano środki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. 

Środki BMP  8 338 172,33  

Środki zewnętrzne  -     

Środki z UE 

 16 611 545,57  

26 
Budowa mostu na rzece Brzeźnicy 

w ciągu ul. Dobrzyńskiej 
MZD 

Ogółem - Dokumentację opracowano w 2017-2018 r. 

uzyskano decyzję nr 61/P/2018 z dnia 13 

kwietnia 2018r. na budowę mostu na rzece 

Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej –  

(rozbiórka i budowa mostu, drogi dojazdowe, 

kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna, 

sieć elektroenergetyczna, przewiert 

wodociąg, Parowa). Przyczyną braku 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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realizacji zadania jest brak środków. 

27 

Przebudowa mostu przez rzekę 

Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - 

prace przygotowawcze 

MZD 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

28 

Przebudowa ulicy Kolejowej 

realizowana w ramach zadania 

Przebudowa i remont ulicy Kolejowej 

MZD 

Ogółem  6 401 113,91  
W ramach realizacji zadania w 2021 roku 

przebudowano i wyremontowano  ulicę 

Kolejową w zakresie budowy oświetlenia 

ulicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz 

z odprowadzeniem wód do przepompowni 

RZGW. 

Środki BMP  4 496 689,91  

Środki zewnętrzne  1 904 424,00  

Środki z UE  - 

29 

Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na 

osiedlu Podolszyce Północ - prace 

przygotowawcze - budżet obywatelski 

MZD 

Ogółem  1 825 248,46  
W ramach powyższego zadania w 2020 roku 

opracowano dokumentację projektowo – 

kosztorysową przebudowy ulicy 

Boryszewskiej oraz rozpoczęto roboty 

budowlane, z terminem zakończenia 

30.04.2021 roku. 

Środki BMP  1 825 248,46  

Środki zewnętrzne  -    

Środki z UE  -   
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30 
Modernizacja ulicy 

Żytniej/Przebudowa ulicy Żytniej 
UMP 

Ogółem 329,39 
Od 2020 r. trwają prace projektowe związane 

z opracowaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej 

w Płocku wraz z sięgaczami (między innymi 

ul. Zakątek i ul. Pszenna) wraz 

z infrastrukturą techniczną. 

Środki BMP 329,39 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

31 

Przebudowa ulicy Chopina  

realizowana w ramach zadania 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 

5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II 

etap 

MZD 

Ogółem  8 057 140,35  W ramach realizacji zadania w 2021 r. 

przebudowano ulicę Chopina na odcinku od 

ulicy Otolińskiej do ulicy Spółdzielczej, 

w zakresie demontażu istniejącej sygnalizacji 

świetlnej i budowy ronda na skrzyżowaniu 

ulicy Chopina z ulicą Lachmana, budowy 

ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz  

przebudowy kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, 

chodników i zjazdów. 

Na realizację zadania uzyskano 

dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

Środki BMP  4 302 100,35  

Środki zewnętrzne  3 755 040,00  

Środki z UE 

 -   

32 
Przebudowa nawierzchni ulicy 

Batalionów Chłopskich 
MZD 

Ogółem - Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich  

wraz z niezbędną infrastrukturą. Na realizację 

zadania  pozyskano środki z Rządowego Środki BMP - 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka w latach 2020 – 2021  

 

| 19 
  

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Środki zewnętrzne - 
Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania 

rozpocznie się w roku 2023. 

Środki z UE - 

33 
Rozbudowa ulicy Zielonej – prace 

przygotowawcze 
MZD 

Ogółem - 

Zadanie zostało częściowo zrealizowane, 

środki na realizację kolejnego etapu zostały 

zarezerwowane w WPF na rok 2023. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

34 

Rozbudowa ulicy Przemysłowej 

i przebudowa ulicy Kostrogaj 

wPłocku wraz z niezbędną 

infrastrukturą w celu udostepnienia 

terenów inwestycyjnych na osiedlu 

Łukasiewicza i Trzepowo 

MZD 

Ogółem 1 925 261,31 W latach 2020-2021 prowadzono działania 

zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych dla inwestycji, która obejmuje 

Etap I pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na 

odcinku od węzła Trzepowo obwodnicy 

północno-zachodniej miasta Płocka do drogi 

powiatowej nr 5206W" i Etap II pn. „Budowa 

układu komunikacyjnego wraz z niezbędną 

infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta 

Płocka na osiedlu Trzepowo". Z uwagi na 

wysokość składanych ofert 

w postępowaniach przetargowych, które 

znacznie przekraczały wysokość środków 

finansowych zaplanowanych w budżecie na 

Środki BMP 1 925 261,31 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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realizację zadania postępowania 

unieważniano. Ponadto w ramach zadania 

sfinansowano wydatki związane z wypłatą 

odszkodowań za nieruchomości przejęte pod 

realizację inwestycji. 

35 
Budowa brakującej ścieżki rowerowej 

w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka 
MZD 

Ogółem  4 758 613,33  
W ramach realizacji zadania w 2020 roku 

zakończono prace polegające na budowie 

ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy 

Korczaka, budowie kanalizacji deszczowej, 

chodnika i przebudowie oświetlenia 

ulicznego oraz nawierzchni jezdni chodnika 

i zjazdów w ulicy Grabówka. 

Środki BMP  2 835 363,33  

Środki zewnętrzne - 

subwencja 

 1 923 250,00 

Środki z UE  -   

36 

Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz 

skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą 

Mickiewicza i  ulicą Tysiąclecia 

MZD 

Ogółem  2 570 042,21  W ramach realizacji zadania w  2020 roku 

zakończono rozbudowę ulicy Tysiąclecia 

w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zatok 

postojowych, autobusowych, oświetlenia 

ulicznego i usunięcia kolizji po południowej 

stronie ulicy oraz rozbudowy skrzyżowania 

ulic: Tysiąclecia, Bielskiej i Mickiewicza.           

Środki BMP  2 570 042,21  

Środki zewnętrzne  -    

Środki z UE  -    

37 
Przebudowa chodnika przy ulicy 

Mostowej 
MZD 

Ogółem  798 905,78  
W ramach zadania w 2020 roku zakończono 

roboty budowlane związane z przebudową Środki BMP  798 905,78 
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Środki zewnętrzne  -  
chodnika przy ulicy Mostowej. 

Środki z UE  -    

38 Przebudowa ulicy Żabiej MZD 

Ogółem  464 440,00  

W ramach realizacji zadania w 2020 roku  

zakończono opracowanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej przebudowy 

ulicy Żabiej oraz nastąpiła realizacja prac 

budowlanych. 

Środki BMP  464 440,00  

Środki zewnętrzne  -   

Środki z UE  -   

39 
Rozbudowa ulicy 3 Maja oraz budowa 

łącznika 3 Maja - Al. Jachowicza 
MZD 

Ogółem  2 279 961,29  
W ramach realizacji zadania w 2020 roku  

przebudowano ulicę 3 Maja od łącznika do  

alei Kilińskiego w zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej, przebudowy 

nawierzchni jezdni, parkingów, chodników 

wraz ze zjazdami i oświetleniem ulicznym. 

Środki BMP  2 279 961,29 

Środki zewnętrzne  -   

Środki z UE  -   

40 Przebudowa ulicy Kredytowej MZD 

Ogółem  3 129 594,28  W ramach realizacji zadania w 2020 roku 

wykonano roboty budowlane polegające na 

przebudowie ulicy Kredytowej w zakresie 

budowy nawierzchni jezdni, chodników, 

parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego 

Środki BMP  3 129 594,28 

Środki zewnętrzne  -   
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Środki z UE  -   
i kanalizacji deszczowej. 

41 
Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na 

odcinku w kierunku garaży 
MZD 

Ogółem  102 098,92  

W ramach realizacji zadania w 2021 roku 

przebudowano odcinek ulicy Gintera 

w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do 

garaży. 

Środki BMP  102 098,92 

Środki zewnętrzne  -    

Środki z UE  -    

42 
Rozbudowa drogi gminnej Nr 

520257W - ulicy Raczkowizna 
MZD 

Ogółem  1 269 594,00  

W ramach realizacji zadania w 2021 roku 

rozpoczęto rozbudowę ulicy Raczkowizna 

w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów 

i ścieżki rowerowej oraz przebudowy 

nawierzchni jezdni. 

Środki BMP  634 799,00 

Środki zewnętrzne 

Rządowy Fundusz 

 634 795,00 

Środki z UE  -    

43 
Droga pieszo - rowerowa w ulicy 

Górnej od Rzecznej do Dolnej 
MZD 

Ogółem  30 750,00 

W ramach realizacji zadania w 2021 roku 

wykonano drogę dla rowerów i pieszych 

w ciągu ulicy Górnej, na odcinku od ulicy 

Rzecznej do ulicy Dolnej. 

Środki BMP  30 750,00 

Środki zewnętrzne  -   

Środki z UE  -   
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44 
Rozbudowa drogi gminnej nr 

520425W - ulicy Pocztowej 
MZD 

Ogółem  5 518 265,18 W ramach realizacji zadania w 2021 roku 

opracowano dokumentację projektowo – 

kosztorysową oraz rozbudowano ulicę 

Pocztową w zakresie budowy kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia ulicznego, 

chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej 

a także przebudowy nawierzchni jezdni. 

Na realizację zadania uzyskano 

dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

Środki BMP  2 720 749,85 

Środki zewnętrzne 

Rządowy Fundusz 

 2 797 515,33 

Środki z UE  -   

45 
Budowa drogi gminnej nr 520443W – 

ulicy  W. Chrostowskiej 
MZD 

Ogółem  8 829 142,05  
W ramach realizacji zadania wykonano 

budowę ulicy W. Chrostowskiej 

i Z. Świtalskiej w zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej, oświetlenia 

ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów wraz 

z usunięciem kolizji na sieci gazowej, 

sanitarnej, wodociągowej i teletechnicznej. 

Środki BMP  4 066 289,85 

Środki zewnętrzne 

Rządowy Fundusz 

 4 762 852,20 

Środki z UE  -    

Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne 

46 
Sporządzanie mpzp wg Wieloletniego 

Programu sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania 

UMP 

Ogółem 61 756,00 
W latach 2020-2021 sporządzono bądź 

rozpoczęto realizację następujących planów Środki BMP 61 746,00 
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przestrzennego 
Środki zewnętrzne - 

zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Imielnica” w Płocku, 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku, 

3. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Lotnisko” w Płocku, 

4. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Bielska-Ostatnia” 

w Płocku, 

5. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” 

w Płocku, 

6. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku, 

7. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych 

Sił Zbrojnych w Płocku, 

8. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zespołu 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Góry – 

gmina Łąck 

Środki z UE - 
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9. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Płocka dla trasy rurociągu paliwowego 

relacji Płock-Ostrów Wielkopolski, 

10. Opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru pomiędzy ulicami Kutnowską, 

Łącką i Góry, 

11. Opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ulicy Browarnej 

i Janówek. 

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami 

47 

Budowa zbiorników retencyjnych 

i brakującej infrastruktury deszczowej 

na Osiedlu Radziwie w tym budowa 

dróg w zachodniej części Osiedla 

Radziwie 

UMP 

Ogółem  1 316 287,22 W 2021 r. zawarto umowę na roboty 

budowlane związane z budową zbiornika 

retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej 

oraz budową I etapu dróg osiedlowych 

wyposażonych w kanalizację deszczową. 

Szczegółowy zakres robót  obejmował 

między innymi: 

1. budowę zbiornika retencyjnego 

z infrastrukturą, 

Środki BMP  406 657,84 

Środki zewnętrzne - 

dotacja celowa 

 - 

Środki z UE  909 629,38 
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2. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz 

z przyłączami, 

3. przebudowę odcinka wodociągu oraz 

budowę nowego odcinka sieci wodociągowej, 

wraz z przyłączami, 

4. budowę brakującej sieć sanitarnej wraz 

z przyłączami, 

5. przebudowę sieci telefonicznej, 

6. budowę oświetlenia ulicznego oraz 

wymianę opraw wraz z wysięgnikami na 

słupach abonenckich, demontaż wysięgników 

i opraw, wysięgników z oprawami, 

7. zagospodarowanie pasów drogowych 

w zakresie: nawierzchni ulic, zjazdów, 

chodników i opasek, wycinki drzew 

i zagospodarowania zielenią. Termin 

realizacji przedmiotu umowy: zakończenie 

robót budowlanych do dnia 30.09.2022 roku. 

Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 
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48 

Budowa systemu odprowadzania wód 

deszczowych wraz ze zbiornikiem 

retencyjnym i urządzeniem terenu przy 

ulicy Krakówka, w tym rozbudowa 

ulicy Krakówka 

realizowana w ramach zadania 

Budowa systemu odprowadzania wód 

deszczowych wraz ze zbiornikiem 

retencyjnym i urządzeniem terenu przy 

ulicy Krakówka, w tym rozbudowa 

ulicy Krakówka/ Rozbudowa 

i przebudowa dróg na Osiedlu 

Radziwie – ul. Kolejowa i ul. 

Krakówka 

MZD 

Ogółem 8 022 216,10 W ramach powyższego zadania w 2020 roku 

zakończono budowę rowu odprowadzającego 

wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz 

z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu 

oraz budowę zbiornika retencyjnego 

i sięgacza ulicy Krakówka. Ponadto 

przebudowano ulicę Kolejową w zakresie 

wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, 

przebudowy chodników wraz ze zjazdami, 

oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji 

deszczowej.  

Na realizację zadania uzyskano środki 

z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego” w wysokości 

1 400 000,00 zł. 

Środki BMP 4 022 216,10 

Środki zewnętrzne 4 000 000,00 

Środki z UE - 

49 

Przebudowa i modernizacja 

infrastruktury odprowadzającej wody 

opadowe i roztopowe wraz 

z podwyższaniem sprawności 

zbiornika retencyjnego na osiedlu 

Wyszogrodzka 

MZD 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021.  

 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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50 

Rzeka Brzeźnica – zapewnienie 

odpowiedniej przepustowości koryta 

w km 10+000-17+524 gm. 

Radzanowo, Stara Biała 

WZMiUW 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Ogółem - 

Zadanie nie dotyczy terenów miasta Płocka. 

Kilometraż rzeki znajduje się na terenie gmin 

określonych w nazwie zadania. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

51 

Zabezpieczenie przeciwerozyjne 

i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki 

w km 0+900-9+000 Etap III 

(uzupełnienie) 

WZMiUW 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Ogółem - 

Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021.  

Zadanie realizowane w podziale na części. 

W 2019 roku zrealizowano część 1 na terenie 

gminy Słupno na długości ok. 1 km. W 2022 

roku zostanie rozpoczęta część 2 zadania. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

Obszar interwencji –gospodarka wodno – ściekowa 
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52 

Przebudowa systemu odprowadzania 

wód opadowych zlewni Mała Rosica. 

Uporządkowanie systemu 

odprowadzania ścieków deszczowych 

z terenu zlewni przynależnych do 

oczyszczalni ścieków "Wschód" przy 

ulicy Grabówka 

UMP 

Ogółem - W latach 2020-2021 prowadzono prace 

przygotowawcze w zakresie opracowania 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wyłonienie wykonawcy 

koncepcji projektowej oraz podejmowano 

działania związane z określeniem sposobu 

i trybu podziału nieruchomości 

przeznaczonych pod inwestycję oraz ich 

wykupu w celu uzyskania prawa do 

dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

53 
Zadania z zakresu poboru i uzdatniania 

wody (m.in. modernizacja SUW) 

Wodociągi 

Płockie Sp. z o.o. 

Ogółem 10 794 358,56 W ramach realizacji zadania wykonano: 

przebudowę Stacji Uzdatniania Wody 

"Góry", koncepcję programowo-

przestrzennej przebudowy SUW "Płock", 

opracowano projekt budowlano-wykonawczy 

przebudowy SUW w Płocku, budowę: studni 

czwartorzędowej nr XVI, studni 

trzeciorzędowo-kredowej  K-6 na terenie 

SUW "Płock" oraz studni czwartorzędowej nr 

6 dla SUW "Góry", opracowano projekt 

rurociągu wody pitnej od ul. Grabówka do 

ujęcia wody powierzchniowej "Grabówka". 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne 

(pożyczka z NFOŚiGW) 
8 048 832,89 

Środki z UE - 
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54 
Budowa i modernizacja sieci 

wodociągowej 

Wodociągi 

Płockie Sp. z o.o. 

Ogółem 6 085 391,31 W ramach realizacji zadania wykonano m.in: 

budowę wodociągu w ul. Jeziornej 

i Rekreacyjnej, modernizację magistrali ul. 

Chopina / ul. Piłsudskiego, przebudowę 

wodociągu w ulicach: Góry, Krótkiej, 

Gajcego, budowę sieci wodociągowej w ul. 

Boryszewskiej, przebudowę sieci 

wodociągowej w ul. Kredytowej. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE 
- 

55 

Dalsza poprawa procesu oczyszczania 

ścieków poprzez wprowadzenie 

niezbędnych inwestycji 

w infrastrukturę 

Wodociągi 

Płockie Sp. z o.o. 

Ogółem 2 065 222,21 W ramach realizacji zadania wykonano 

modernizację i rozbudowę systemu AKPiA, 

modernizację automatyki i sterowania 

wirówek zagęszczających oraz wirówki 

odwadniającej, zakupiono dmuchawę, 

spektrometr absorpcji atomowej, 

mineralizator, aparat do destylacji z parą 

wodną. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE 
- 

56 
Modernizacja istniejących 

przepompowni ścieków 

Wodociągi 

Płockie Sp. z o.o. 

Ogółem 124658,87 W ramach realizacji zadania kontynuowano 

modernizację systemu wizualizacji 

przepompowni sieciowych, zakupiono 

4 pompy zatapialne na przepompownie, 

przeprowadzono modernizację szaf 

sterowniczych przepompowni 

jednopompowych. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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57 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej 

Wodociągi 

Płockie Sp. z o.o. 

 

Ogółem 6 817 089,96 Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in: 

opracowanie dokumentacji i budowę 

kanalizacji sanitarnej w ul. Boryszewskiej, 

renowację bezwykopową kanalizacji 

sanitarnej metodą rękawa w ul. Bytnara, 

budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: 

Grabówka, Strzeleckiej, przebudowę 

kanalizacji sanitarnej w Al. Kilińskiego, ul. 

3 Maja, renowację bezwykopową kanalizacji 

sanitarnej dn400 metodą shortliningu w ul. 

Ułańskiej [ø315, l=125 mb], budowę 

kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej 

i Rekreacyjnej [Ø 160-200, dł. 1300 m], 

budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 

Boryszewskiej (kontynuacja zad. z 2020 r.), 

renowację kanalizacji sanitarnej w ul. 

Północnej [DN200, dł. 306 mb]. 

Środki BMP 421 084,73 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE 

- 

58 

Uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie Miasta Płocka, 

etap IV 

Wodociągi 

Płockie Sp. z o.o., 

UMP 

Ogółem 69 341 537,57 W ramach realizacji zadania rozdzielono 

kanalizację ogólnospławną na kanalizację 

sanitarną i deszczową w ul. Tysiąclecia; 

przebudowano metodą bezwykopową główne 

kolektory A, B, C, D, G1 i G2, 

przebudowano rurociąg wody surowej 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne 

(pożyczka z NFOŚiGW) 
11 679 917,70 
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Środki z UE 55 170 053,31 

z ujęcia wody "Grabówka", wybudowano 

wodociąg DN450 przy Al. Piłsudskiego 

i w ul. Wyszogrodzkiej oraz prowadzono 

likwidację lagun osadowych na terenie 

oczyszczalni ścieków w Maszewie. 

Obszar interwencji – zasoby geologiczne i gleby 

59 
Monitoring inklinometryczny 

przemieszczeń Skarpy Wiślanej 
UMP 

Ogółem 50 676,00 Pomiary przemieszczeń wgłębnych 

wykonanych w 13 kolumnach 

inklinometrycznych zainstalowanych na 

odcinku staromiejskim Skarpy Wiślanej 

w Płocku oraz w 4 kolumnach 

inklinometrycznych zainstalowanych na 

Skarpie Wiślanej w rejonie ul. Grabówka 

w Płocku. 

Środki BMP 50 676,00 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

60 

Gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – realizacja zadania 

publicznego: Kampania Sprzątanie 

Świata 2020- realizowana przez SP Nr 

14 im. Władysława Szafera w Płocku 

w postaci konkursu na lokalną 

UMP 

Ogółem 69 087 115,61 W 2020 roku sprawowano nadzór na 

umowami na odbiór odpadów we wszystkich 

czterech sektorach oraz nad Porozumieniem 

w sprawie zagospodarowania odpadów 

odebranych na terenie miasta Płocka. 

Środki BMP 69 087 115,61 

Środki zewnętrzne - 
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kampanie edukacyjno-informacyjną 

pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. 

Segreguję". 

 

Środki z UE - 

Wydatki dotyczyły odbierania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

oraz niezamieszkałych (do 30.06.2020 r.) 

objętych systemie gospodarowania odpadami 

w gminie. Usługi odbioru odpadów 

komunalnych oraz prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

świadczyła w roku 2020 firma SUEZ Płocka 

Gospodarka Odpadami Sp. z o.o., natomiast 

zagospodarowanie odpadów świadczyła 

spółka gminna Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. 

z o.o. Od 1 lipca 2020 r. PSZOK prowadzony 

jest przez PGO w Płocku Sp. z o.o.  na 

terenie instalacji w Kobiernikach. W ramach 

zadania prowadzona była również edukacja 

ekologiczna w formie ulotek informujących 

o zmianach, jakie zajdą od 1 lipca 2020, 

informacją, gdzie można oddać strzykawki 

i igły oraz gdzie znajduje się PSZOK. 

W ramach zadania zawarto porozumienie ze 

Związkiem Gmin regionu Płockiego na 

przeprowadzenie warsztatów dot. poprawnej 

segregacji pn.: Tropiciele odpadów”. 

W ramach „małego grantu” Regionalne 

Centrum Edukacji Ekologicznej 
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przeprowadziło warsztaty pn.: „Odpady – 

śmieci czy surowce?”, natomiast Fundusz 

Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem 

zrealizował zadanie publiczne pn.: „Segreguj 

odpady”.  

     W 2021 roku sprawowano nadzór na 

umowami na odbiór odpadów we wszystkich 

czterech sektorach oraz nad Porozumieniem 

w sprawie zagospodarowania odpadów 

odebranych na terenie miasta Płocka. 

Wydatki dotyczyły odbierania odpadów 

komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych. Usługi odbioru odpadów 

komunalnych świadczyły firmy: Eko-Maz 

Sp. z o.o. - Sektor I, PreZero PGK Sp. z o.o. 

(dawniej SUEZ PGK Sp. z o.o.) - Sektor II 

i III oraz Remondis Sp. z o.o. o/Płock – 

Sektor IV. Zagospodarowanie odpadów 

świadczyła spółka gminna Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. 

z o.o. W ramach zawartego porozumienia 

prowadziła również zorganizowany na terenie 

instalacji w Kobiernikach. W ramach zadania 

sprawowano również nadzór nad umowami 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
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o kodzie ex 20 01 99 (odpady medyczne 

powstałe w gospodarstwie domowym). 

W ramach zadania przygotowano 

i wydrukowano ulotki dotyczące poprawnej 

segregacji odpadów – papieru, metali, szkła 

i odpadów bio. Od lipca 2021 r. prowadzone 

były regularne kontrole poprawności 

segregowania odpadów, a protokoły wraz 

z dokumentacja zdjęciową i filmową były 

przekazywane do Wydziału Podatków 

i Księgowości w celu podjęcia dalszych 

czynności zgodnie z kompetencjami. 

W ramach zadania zawarto umowy w trybie 

art. 19a (mały grant) z Regionalnym Centrum 

Edukacji Ekologicznej na kampanię „Ja 

segreguję, a Ty?”. 

61 Budowa magazynu na odpady (nr 20) 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

62 

Rozbudowa Hali przyjęć i Sortowni 

w związku z automatyzacją separacji 

odpadów surowcowych 

PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

63 Moduł automatycznej separacji PGO w Płocku Ogółem - W latach 2017-2020 realizowano prace 
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odpadów surowcowych Sp. z o.o. 
Środki zewnętrzne - 

koncepcyjne.  

64 Budowa linii produkcji RDF 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

65 
Budowa magazynu odpadów 

niebezpiecznych 

PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021.  

* Zaprzestano realizacji zadania. Środki zewnętrzne - 

66 
Utwardzanie placu magazynowego nr 

11 

PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

67 
Utwardzanie placu magazynowego nr 

25 

PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

68 Zakup ładowarki kołowej 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

69 Inwestycja - budynek administracyjny 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 
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70 
Zakup mobilnego przesiewacza 

stabilizatu i kompostu 

PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

71 Zakup pojazdu asenizacyjnego 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem - 
Zadanie nie było realizowane w latach 2020-

2021. 
Środki zewnętrzne - 

72 Zakup 4 sztuk ciągników 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem 249 900,00 
W październiku 2020 r. zakupiono Ciągnik 

rolniczy Case IH Maxxum 125. 
Środki zewnętrzne - 

73 Zakup 4 przyczep do ciągników 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Ogółem 140 000,00 
W grudniu 2020 r. zakupiono przyczepę 

hakową. 
Środki zewnętrzne - 

Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze 

74 Konserwacja zieleni UMP 

Ogółem 5 140 376,31 Bieżące utrzymanie terenów zieleni 

znajdującej się na terenach stanowiących 

własność Gminy – Miasto Płock i Skarbu 

Państwa w roku 2020 i 2021, m.in. koszenie, 

wygrabianie trawników, przycinanie 

krzewów, odchwaszczanie, usuwanie 

barszczu Sosnowskiego, wykaszanie łąk 

kwietnych, cięcie żywopłotów, opryski 

Środki BMP 5 140 376,31 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 
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roślin, nawożenie roślin, pielęgnacja 

i wycinka drzew (z wyłączeniem pasów 

drogowych ulic). 

75 
Miejski Ogród Zoologiczny – 

inwestycje 
UMP 

Ogółem 194 844,10 W ramach realizacji zadania w 2021 r. 

wykonano płytę obornikową oraz 

przyłączono obiekt ZOO do miejskiej sieci 

ciepłowniczej. 

W latach 2020-2021 prowadzono działania 

edukacyjne i promocyjne mi.in.: 

- z okazji 70-lecia działalności wydano 

jubileuszowy przewodnik płockiego ZOO 

w nakładzie 500 egz., wykonano wystawę 

jubileuszową 70 lat ZOO  (24 plansze 

z opisami  i zdjęciami przedstawiającymi 

historię, dorobek płockiego ogrodu 

zoologicznego) i folder jubileuszowy 70 lat 

ZOO (300 szt.), 

- wykonano kalendarz przedstawiający 

zdjęcia i opisy 13 zwierząt zagrożonych 

wyginięciem mieszkających w płockim ZOO 

(w 2020 r.) oraz z wizerunkiem młodych 

panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich 

(700 szt., 2021 r.), 

Środki BMP 157 259,45 

Środki zewnętrzne 37 584,65 

Środki z UE - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

- nakręcono edukacyjny film przyrodniczy 

o mieszkańcach hotelu dla owadów na terenie 

ZOO i innych owadach zapylających 

pojawiających się w ZOO pt. Owady do 

zadań specjalnych, czyli o zapylaczach 

i innych owadach pożytecznych", 

- ulotki edukacyjne do kampanii "ZOOstaw, 

nie dokarmiaj" - plakat 200 szt., zwiększenie 

świadomości osób odwiedzających  ogród 

zoologiczny, że dokarmianie zwierząt nawet 

z pozoru zdrowym jedzeniem może mieć dla 

mieszkańców ZOO tragiczne skutki - 

zwierzaki mogą być karmione tylko przez 

swoich opiekunów, 

- ulotki edukacyjne do kampanii EAZA - 

"Which Fish - Jaka Ryba?" - ulotka 3000 szt. 

Kampania EAZA ukazuje jak konsumpcyjna 

działalność człowieka zagraża przetrwaniu 

gatunków morskich. Kampania 

koncentrowała się na tym, by zachęcić 

konsumentów do wprowadzenia 

rzeczywistych zmian w codziennym życiu. 

76 Tereny zielone i parki rekreacyjne UMP Ogółem 969 718,31 Na zlecenie Wydziału Kształtowania 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Środki BMP 769 718,31 
Środowiska w 2021r. zostały wykonane parki 

kieszonkowe (np. przy ul. W. Nowickiego, 

ul. Żwirki i Wigury, ul. Topolowej, u zbiegu 

ul. Dobrzyńskiej i Gałczyńskiego, ul. 

Kazimierza Wielkiego) i planowane są do 

kontynuacji kolejne w latach następnych oraz 

zrealizowano nasadzenia zieleni w celu 

uzupełnienia zielonych przestrzeni miejskich. 

Na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów 

w 2020 roku doposażono place zabaw 

w urządzenia zabawowe przy ul. Chopina 16 

na Osiedlu Kochanowskiego oraz przy ul. 

Otolińskiej 5 na Osiedlu Dworcowa 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów 

w 2021 roku opracowano dokumentację 

projektowo-kosztorysową w/z demontażu 

huśtawki dla niepełnosprawnych i usunięcia 

nawierzchni z placu zabaw przy ul. Krótkiej 

i ponowny montaż huśtawki 2 osobowej wraz 

z ułożeniem nawierzchni i ogrodzeniem na 

terenie DPS ul. Krótka 6 oraz wykonano 

roboty budowlano-montażowe wynikające 

z dokumentacji. Finansowe rozliczenie 

zadania zaplanowano na 2022 rok. 

Środki zewnętrzne 200 000,00 

Środki z UE - 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

77 
Zagospodarowanie terenu przy Alei 

Armii Krajowej na osiedlu Zielony Jar 
UMP 

Ogółem - 

Zadanie było realizowane w latach 2015-

2017. 

Środki BMP - 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

78 

Budowa boiska plażowego do piłki 

ręcznej i siatkówki na os. 

Łukasiewicza - budżet obywatelski pl. 

Celebry Papieskiej 1 - teren przy Orlen 

Arena 

UMP 

Ogółem 15 498,00  

W 2021 r., po ustaleniach z wnioskodawcami 

projektu, wprowadzono zadanie „Budowa 

boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie 

Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu 

Podolszyce Pn” w ramach którego, w 2021 r. 

opracowano dokumentację projektowo - 

kosztorysową budowy boiska do piłki ręcznej 

plażowej położonej na terenie Centrum 

Sportów Ekstremalnych wraz z ciągami 

komunikacyjnymi, małą architekturą 

i oświetleniem.  

 

Środki BMP 15 498,00 

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

79 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza UMP Ogółem - Zadanie zostało w części zrealizowane 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

śródmiejskich przestrzeni miasta 

Płocka, w tym: Rewitalizacja 

społeczno - gospodarcza terenów 

nadwislańskich poprzez przebudowę 

promenady nadwiślańskiej wraz 

z portem jachtowym, infrastrukturą 

niezbędną do jego funkcjonowania 

oraz zagospodarowaniem terenu 

Modernizacja układu 

komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto 

i Kolegialna, w tym wprowadzenie 

rozwiązań mechanicznych, np. Windy, 

windy szynowe lub schody 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej - 

Plac Obrońców Warszawy Renowacja 

zabytkowych budynków i ich adaptacja 

(w tym wyposażenie) do pełnienia 

nowych funkcji społeczno - 

edukacyjnych wraz 

z zagospodarowaniem terenów 

przyległych 

Środki BMP - 
w latach ubiegłych poprzez przebudowę 

Bulwarów im. Stanisława Górnickiego.  

Środki zewnętrzne - 

Środki z UE - 

80 Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek UMP 

Ogółem 8 298 840,54 W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy obiektu sali koncertowej, garażu Środki BMP 8 298 840,54 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

Środki zewnętrzne - 
wielostanowiskowego oraz 

zagospodarowania terenu Placu Nowy 

Rynek. Projektant opracował i przedłożył 

koncepcję urbanistyczną Inwestycji oraz 

prowadził prace w zakresie wykonania 

szczegółowej, wielobranżowej koncepcji 

architektonicznej. Zakupiono nieruchomość 

pod realizację inwestycji. 

 

W 2021 r. opracowano koncepcję 

architektoniczną oraz kontynuowano prace 

projektowe związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowej dla 

zagospodarowania Placu Nowy Rynek wraz 

z budową sali koncertowej. Ponadto 

świadczono usługi doradcze w zakresie 

akustyki i elektroakustyki wraz z systemami 

technologii scenicznej przy opracowywaniu 

dokumentacji. 

Środki z UE - 

Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami 

81 
Zakup samochodów służbowych do 

wykonywania zadań w zakresie 

utrzymania bezpieczeństwa na 

UMP 

Ogółem  196 403,00 zł  W ramach realizacji zadania zakupiono 

samochody służbowe do wykonywania zadań 

w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na Środki BMP  196 403,00 zł  
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Źródła finansowania 

Koszty realizacji 

zadania w latach 

2020-2021 

[zł] 

Dodatkowe informacje 

potrzeby Komendy Miejskiej Policji 

w Płocku 
Środki zewnętrzne - 

potrzeby Komendy Miejskiej Policji 

w Płocku. 

Środki z UE - 
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2. ZAŁĄCZNIK NR 2 

Tabela 2. Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji Programu ochrony środowiska 

Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza 

1 

Strefa Miasto Płock województwa 

mazowieckiego Mierniki jakości 

powietrza: SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, 

O3, benzo(a)pirenu – przekraczanie 

wartości dopuszczalnych oraz wartości 

dla klasy A 

WIOŚ 

występowanie stężeń 

benzo(α)pirenu oraz 

pyłu PM 2,5 i PM 10 

przekraczających 

wartości dopuszczalne 

brak 

przekroczeń 

występowanie 

stężeń ozonu 

przekraczających 

wartości 

dopuszczalne 

(przekroczony 

poziom celu 

długoterminowego, 

ze względu na 

ochronę zdrowia) 

występowanie 

stężeń ozonu 

przekraczających 

wartości 

dopuszczalne 

(przekroczony 

poziom celu 

długoterminowego, 

ze względu na 

ochronę zdrowia) 

Poprawa jakości 

powietrza pod kątem 

braku przekroczeń 

wartości dopuszczalnej 

pyłu zawieszonego 

PM10, PM 2,5 

i benzo(a)pirenu 

2 
Odsetek ludności korzystającej z sieci 

gazowej [%] 
GUS 63,9 

wzrost 

odsetka 
61,0 60,5 

nie osiągnięto 

oczekiwanego stanu, 

malejący odsetek 

ludności korzystającej 

z sieci gazowej, mimo jej 

rozbudowy, wiąże się z 

mniejszą liczbą osób 

zamieszkujących 

w mieście oraz 

z przejściem na inne 

źródła energii i ciepła  
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Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

3 
Infrastruktura techniczna wykorzystująca 

odnawialne źródła energii 
UMP 

wyłącznie pojedyncze 

instalacje, niski udział 

OZE 

wskaźnik 

opisowy 

możliwie 

największy 

udział OZE 

  

Zabudowa OZE 

w budynkach 

użyteczności publicznej 

nie była realizowana 

w latach 2020-2021. 

4 

Długość sieci gazowej 

Ilość przyłączy gazowych (szt.) - 

przyrost 

PSG 
155,23 

4 949 

zwiększenie 

długości 

sieci 

gazowej, 

wzrost ilości 

przyłączy 

197,6 

5 219 

209,8 

5  310 

osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

5 

Długość sieci cieplnej z uwzględnieniem 

przyłączy (km)  

Ilość przyłączy (szt.) 

Fortum 
114 

2 200 

zwiększenie 

długości 

sieci c.o., 

wzrost ilości 

przyłączy 

 

183,2 

 

188,2 

 

osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

Obszar interwencji - zagrożenia hałasem 
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Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

6 
Długość ścieżek rowerowych (km) - 

przyrost 
MZD 38,6 

przyrost 

długości 
66,91 69,49 

osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

7 Długość obwodnic (km) – przyrost UMP 1,6 
przyrost 

długości 
4,3 4,3 

Cel osiągnięto w 2018 r. 

- oddano obwodnicę do 

użytkowania 

Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne 

8 
Wynik pomiaru poziomu pól 

elektromagnetycznych 
WIOŚ brak przekroczeń 

brak 

przekroczeń 
brak przekroczeń brak przekroczeń 

dotrzymano 

dotychczasowy stan 

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami 

9 

Stan / potencjał ekologiczny wód 

powierzchniowych w punktach 

monitoringowych 

GIOŚ zły/umiarkowany 

poprawa 

potencjału 

ekologiczne

go i stanu 

chemicznego 

zły/umiarkowany/sł

aby 

zły/umiarkowany/sł

aby 
nie osiągnięto efektu 

10 

Stan Jednolitych Części Wód 

Podziemnych: 

- stan chemiczny 

- stan ilościowy 

GIOŚ 
dobry 

b.d. 

stan dobry 

stan dobry 

dobry 

dobry 

dobry 

dobry 

dotrzymano dobry stan 

chemiczny oraz 

ilościowy 
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Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

Obszar interwencji – gospodarka wodno - ściekowa 

11 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

(km) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

253,8 

oczekiwany 

stan – 

przyrost 

długości 

264,0 267,5  
osiągnięto oczekiwany 

stan 

12 

Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

(sztuk) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

4 540 

oczekiwany 

stan – 

przyrost 

ilości 

4 844 4 903 
osiągnięto oczekiwany 

stan 

13 
Korzystający z sieci kanalizacji w % 

ogółu ludności 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

96,2 

przyrost % 

ogółu 

ludności 

korzystającej 

z sieci 

kanalizacyjn

ej 

97,0 97,0 
osiągnięto oczekiwany 

stan 

14 
Ilość ścieków odprowadzanych ogółem 

(dam3) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

5 063 
zmniejszenie 

ilości 
6 498,80 7 576,98 

nie osiągnięto 

oczekiwanego stanu 

Wzrost ilości ścieków 

związany jest z 

występowaniem większej 

ilości opadów 
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Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

atmosferycznych 

odprowadzanych 

kanalizacją 

ogólnospławną 

15 
Przepustowość biologicznych 

oczyszczalni ścieków (m3/d) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

24 000 

bez zmian 

lub 

zwiększenie 

24 000 24 000 
osiągnięto oczekiwany 

stan 

16 

Przepustowość oczyszczalni ścieków 

z podwyższonym usuwaniem biogenów 

(m3/d) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

24 000 

bez zmian 

lub 

zwiększenie 

24 000 24 000 
osiągnięto oczekiwany 

stan 

17 

Ilość ścieków oczyszczanych 

z podwyższonym 

usuwaniem biogenów (dam3) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

5 063 

bez zmian 

lub 

zwiększenie 

6 498,80 7 576,98 

osiągnięto oczekiwany 

stan 

Wzrost ilości ścieków 

związany jest 

z występowaniem 

większej ilości opadów 

atmosferycznych 

odprowadzanych 

kanalizacją 

ogólnospławną 
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Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

18 Zbiorniki bezodpływowe (sztuk) GUS 1 119 

podłączenie 

do sieci 

kanalizacyjn

ej 

w granicach 

aglomeracji, 

po 

stworzeniu 

możliwości 

technicznych 

1 416 1 370 

W roku 2021 liczba 

zbiorników 

bezodpływowych 

zmalała względem roku 

2020, wskutek 

podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej 

w granicach aglomeracji, 

po stworzeniu 

możliwości technicznych 

19 Oczyszczalnie przydomowe (sztuk) GUS 68 

budowa 

jedynie poza 

granicami 

aglomeracji 

67  68  

osiągnięto oczekiwany 

stan 

Liczba przydomowych 

oczyszczalni pozostaje 

taka sama 

20 
Ilość funkcjonujących przepompowni 

ścieków (szt.) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

54 
wskaźnik 

opisowy 
57 60 

osiągnięto oczekiwany 

stan 

Przepompownie zostały 

wybudowane w ramach 

budowy sieci 

kanalizacyjne na 

terenach, gdzie 

występują różnice 

poziomów terenu, np. 

osiedle Ciechomice 
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Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

21 
Wodociągowa sieć rozdzielcza (km na 

100 km2 ) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

321,4* 
wskaźnik 

opisowy 
366,20 370,70 

osiągnięto oczekiwany 

stan 

22 
Zużycie wody z wodociągów na 

mieszkańca (m3/rok) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

32,2 
zmniejszenie 

zużycia 
41,6 40,8 

osiągnięto oczekiwany 

efekt 

23 
Kanalizacyjna sieć rozdzielcza (km na 

100 km2 ) 

„Wodociąg

i Płockie” 

Sp. z o.o. 

253,5* 
wskaźnik 

opisowy 
282,1 285,4 

W latach 2020-2021 

rozdzielono kanalizację 

ogólnospławną na 

kanalizację sanitarną 

i deszczową w ul. 

Tysiąclecia, Kolejowej, 

Popłacińskiej, 

Boryszewskiej, 

Północnej, Grabówka, 

Strzeleckiej, Al. 

Kilińskiego, 3 Maja, 

Ułańskiej Jeziornej, 

Rekreacyjnej. 

24 

Różnica pomiędzy odsetkiem ludności 

korzystającej z wodociągu i z kanalizacji 

(%) 

GUS 6,3* 
możliwie 

najmniejsza 
5,8 5,9 

osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 
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Lp. Wskaźnik 

Jednostka 

(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

Obszar interwencji - zasoby geologiczne i gleby 

25 
Powierzchnia terenów składowania 

wymagająca rekultywacji (ha) 
GUS 2,2* 

nie większa 

niż w roku 

bazowym / 

prowadzenie 

rekultywacji 

b.d. b.d. 
Brak danych za lata 

2020-2021. 

Obszar interwencji - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

26 
Zmieszane odpady komunalne zebrane 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (kg) 
GUS 272,0 

ilość 

możliwie 

najmniejsza 

280,0 286,0 
osiągnięto oczekiwany 

stan 

27 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do 

składowania [%] 

Analiza 

stanu 

gospodarki 

odpadami 

komunalny

mi 

0,14 

możliwie 

najbliższy 0 

% 

7,08 0 
osiągnięto oczekiwany 

stan 

28 

Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%] 

Analiza 

stanu 

gospodarki 

odpadami 

komunalny

mi 

19,84 

możliwie 

najbliższy 

100 % 

53,11 27,69** 

osiągnięto oczekiwany 

stan 
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Lp. Wskaźnik 
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(źródło 

danych) 

Stan wyjściowy 

(2015 r.) 

Oczekiwany 

stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

29 

Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych [%] 

Analiza 

stanu 

gospodarki 

odpadami 

komunalny

mi 

99,87 

możliwie 

najbliższy 

100 % 

93,14 96,04 

osiągnięto oczekiwany 

stan 

Poziom recyklingu, 

przegotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych w latach 

sprawozdawczych 

wynosił 70%. 

Obszar interwencji - zasoby przyrodnicze 

30 Powierzchnia gruntów leśnych (ha) GUS 344,1* 

nie mniejsza 

niż w roku 

bazowym 

443,74 443,74 
osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

31 
Powierzchnia obszarów prawnie 

chronionych (ha) 
GUS 1997,4* 

nie mniejsza 

niż w roku 

bazowym 

2 088,43 2 082,19 
osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

32 Liczba obszarów Natura 2000 GDOŚ 2 

nie mniejsza 

niż w roku 

bazowym 

2 2 
osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 
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33 Pomniki przyrody UMP 10 

ilość nie 

mniejsza niż 

w roku 2014 

22 35 

osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

W 2021 r. ustanowiono 

22 szt. drzew pomnikami 

przyrody Uchwałą Nr 

517/XXX/2021 Rady 

Miasta Płocka z dnia 29 

kwietnia 2021 r. 

34 Procent lesistości Gminy GUS 4,8%* 

nie mniejsza 

niż w roku 

bazowym 

5,0% 5,0% 
osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

35 
Udział gruntów leśnych oraz zadrzewień 

i zakrzewień w powierzchni ogółem 
GUS 6,1% 

nie mniejsza 

niż w roku 

bazowym 

b.d. b.d. 
Brak danych za lata 

2020-2021. 

36 
Udział terenów zieleni w powierzchni 

ogółem 
GUS 2,7%* 

nie mniejsza 

niż w roku 

bazowym 

3,2 3,2 
osiągnięto oczekiwaną 

tendencję 

Obszar interwencji - zagrożenia poważnymi awariami 

37 

Ilość zakładów o zwiększonym ryzyku 

(ZZR) wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej 

WIOŚ, 

KWSP 
1 

0 zdarzeń 

zarejestrowa

nych jako 

zdarzenia 

o znamionac

1 1 
osiągnięto oczekiwany 

stan  
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stan 
Wartość w 2020 r. Wartość w 2021 r. WNIOSKI 

h poważnej 

awarii 

38 

Ilość zakładów o dużym ryzyku (ZDR) 

wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowe 

WIOŚ, 

KWSP 
6 

0 zdarzeń 

zarejestrowa

nych jako 

zdarzenia 

o znamionac

h poważnej 

awarii 

5 5 

nie osiągnięto 

oczekiwanego stanu  

1 zdarzenie 

zarejestrowane jako 

zdarzenie o znamionach 

poważnej awarii 

*- dane GUS za 2014 r. 

**- Zgodnie ze zmienionymi przepisami dotyczącymi obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, poziom ten oblicza się jako 

stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, przy czym 

przy obliczaniu tego poziomu nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2021 roku minimalny poziom przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynosił 20%. 


