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 WPROWADZENIE 

 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150) z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy 
województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio 
sejmikowi województwa i radzie powiatu lub radzie gminy. Raport z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta Płocka za lata 2004-2005 został przedstawiony Radzie na LVI Sesji Rady 
Miasta w dniu 30 maja 2006r., a ostatnie sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami 
zostało sporządzone w połowie ubiegłego roku. 
 Program ochrony środowiska dla miasta Płocka (opracowany jako program powiatowy i 
gminny) został przyjęty Uchwałą Nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka w dniu 25.05.2004r. 
Integralną częścią ww. „Programu...” jest „Plan gospodarki odpadami dla miasta Płocka”  
Niniejszy raport za lata 2006-2007 jest więc wypełnieniem przez Prezydenta Miasta Płocka 
ustawowego obowiązku przedłożenia go Radzie Miasta Płocka. 
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami zawiera sprawozdanie z wykonania poprzedniego 
Planu...za lata 2004-2007, więc nie odnoszono się do tego zagadnienia w „Raporcie...” 

W roku 2004 w „Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka” sformułowano 
nadrzędny cel, tj.: 
 

Osiągnięcie trwałego rozwoju Płocka i zwiększenie atrakcyjności Miasta poprzez poprawę 
środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury 

  

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie 
Płocka wymusiła wyznaczenie celów długo- , średnio i krótkoterminowych, a także przyjęcie zadań 
z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych 
zagadnień, których rozwiązanie miało przyczynić się w horyzoncie czasowym 2004 - 2007 do 
poprawy stanu środowiska na terenie Miasta i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą 
dziedziną. W programie uwzględniono także zadania przewidywane do realizacji w  latach 
następnych.  

W Programie ochrony środowiska dokonano wyboru priorytetów ekologicznych w oparciu o 
diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie Miasta, uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.  

 
 Ustalone priorytety ekologiczne dla miasta Płocka to: 

 
 P.I.  Poprawa jakości wód powierzchniowych  
 P.II.  Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi 
 P.III.  Ochrona przed hałasem komunikacyjnym  
 P.IV.  Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii i klęsk  
  żywiołowych 
 P.V.  Poprawa jakości powietrza  
 P.VI.  Edukacja ekologiczna mieszkańców 
 oraz  
 P.VII.  Poprawa jakości gleb 
 P.VIII.Ochrona przyrody i krajobrazu oraz odnowa Skarpy Płockiej 
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 P.IX.  Promieniowanie niejonizujące 
  
 Raport z wykonania Programu ochrony środowiska w latach 2006-2007 oraz ustalenie zadań 
na lata 2008-2011 sporządzono według wyżej wymienionych priorytetów. Niniejszy raport zawiera 
także dane demograficzne gminy i procesy społeczne zachodzące w mieście.  
 W każdym z priorytetów ustalono cele krotko-, średnio- i długoterminowe oraz szczegółowe 
zadania do realizacji w poszczególnych okresach czasu. Realizacja celów krótkoterminowych 
winna zamknąć się do końca 2007r. Jednak część zadań z różnych względów między innymi 
ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych nie została zrealizowana lub nie w pełni wykonana. 
Stopień realizacji ww. zadań określają poszczególne rozdziały niniejszego raportu. Istotnym 
elementem raportu jest podanie nowych zamierzeń w poszczególnych sektorach ochrony 
środowiska na lata 2008-2011. 
W programie ustalono, że najpilniejszym zadaniem jest poprawa jakości wód powierzchniowych. 
Chodziło tu o budowę oczyszczalni ścieków „Wschód” oraz modernizację oczyszczalni 
„Maszewo”, która nie spełnia obowiązujących norm w zakresie redukcji związków biogennych. 
Zadanie - oczyszczalnia „Wschód” nie będzie realizowane, gdyż w opracowanym dla Wodociągów 
Płockich Sp. z o.o. w roku 2005 Studium wykonalności  wykazano, że jest to ekonomicznie 
nieuzasadnione. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta polegające na.: 
− modernizacji oczyszczalni w Maszewie oraz remoncie przepompowni ścieków przy ul. Jasnej, 
− budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki, Parcele, Góry i Ciechomice, 
− rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum miasta, 

będą realizowane do roku 2012. 

 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z uwagi na niespełnianie norm jakościowych odprowadzanych 
ścieków z oczyszczalni w Maszewie do Wisły (naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego) 
miały nałożoną karę pieniężną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska 
termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz płatności administracyjnej kary 
pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do  jej 
uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia 
podwyższonych opłat lub administracyjnych kar pieniężnych, jest ujęte w krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych i nie naruszono terminu jego realizacji określonego w tym 
programie. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. uzyskały decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska odraczającą terminy płatności kar za odprowadzanie ścieków z 
oczyszczalni w Maszewie do rzeki Wisły z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego do 
2010 roku, dzięki opracowaniu nowego harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i 
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Maszewie”, który jest umieszczony w corocznie 
aktualizowanym sprawozdaniu z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
 Ważną inwestycją w mieście, która w sposób pośredni przyczyni się do poprawy jakości 
środowiska, szczególnie w zakresie poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji hałasu 
komunikacyjnego jest budowa II-ej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi. Należy 
jednak zaznaczyć, że docelowy efekt ekologiczny tego przedsięwzięcia będzie osiągnięty po 
wybudowaniu odcinka IV dróg dojazdowych, obwodnicy północnej i obwodnicy wschód-zachód. 
 W niniejszym sprawozdaniu obejmującym lata 2006-2007 uwzględniono zadania według 
wymienionych wyżej dziedzin, realizowane przez Urząd Miasta Płocka oraz inne podmioty z terenu 
Płocka.  
 Aktualny raport opracowano w oparciu o dane Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska oraz następujących Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek: 
−  Wydziału Inwestycji Miejskich, 
−  Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, 



5 

−  Wydziału Urbanistyki i Architektury, 
−  Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych, 
−  Straży Miejskiej, 
−  Miejskiego Zarządu Dróg, 
−  Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, 
−  PKN „ORLEN” S.A., 
− ORLEN EKO Sp. z o.o., 
− ORLEN PREWENCJA Sp. z o.o., 
− „Galwa-Kor” Sp. z o.o., 
− FORTUM PŁOCK Sp. z o.o., 
− Wodociągów Płockich Sp. z o.o. 
oraz danych z raportów Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska. Obecnie brak jest jeszcze danych za 2007 rok. 
Nie otrzymano odpowiedzi z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział 
Handlowy Gazownia Warszawska. 
 Urząd Miasta Płocka stosuje Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi 
System Zarządzania Środowiskowego odpowiadający wymaganiom normy ISO 14000:2005 oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 761/2003 EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme). 
 Na terenie miasta funkcjonują zakłady przemysłowe posiadające instalacje wymagające 
pozwoleń zintegrowanych wydawanych przez Wojewodę Mazowieckiego lub Prezydenta Miasta 
Płocka w zależności od posiadanych kompetencji. Dla tych instalacji w zakładach „PETRO 
REMONT” Sp. z o.o., „Galwa-Kor” Sp. z o.o., Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN OIL 
Sp. z o.o., ORLEN EKO Sp. z o.o.,  ORLEN ASFALT Sp. z o.o., Zakładzie Produkcyjnym PKN 
ORLEN S.A. taką decyzję wydał Wojewoda. Prezydent Miasta wydał jedno pozwolenie 
zintegrowane  na prowadzenie instalacji ubojni w PZD SADROB S.A. 
 Oddział Ochrony Środowiska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta realizuje  
statutowe zadania ochrony środowiska, geologii i rolnictwa. Są to działania organizacyjne 
(prewencyjne) polegające na wydawaniu opinii, uzgodnień oraz decyzji, które mają zapewnić 
przestrzeganie  norm i warunków ochrony środowiska w mieście. Wykaz tych działań obrazuje  
poniższa tabela: 
 

Lata Zadanie 

2004 2005 2006 2007 
Decyzje na usunięcie drzew i krzewów 145 205 271 240
Decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

- 38 98 123

Decyzje dot. gospodarowania odpadami 88 80 54 55
Inne decyzje administracyjne: 
- pozwolenia wodnoprawne, 
- decyzje o dopuszczalnej emisji      
zanieczyszczeń, 
- decyzje zatwierdzające projekty prac 
geologicznych 

24

10

10

27

9

4

 
21 

 
6 
 

16 

26

4

5
Opinie i uzgodnienia dot. ochrony 
środowiska i przyrody 

149 124 192 196
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 W gestii Oddziału Ochrony Środowiska jest gospodarowanie Miejskim i Powiatowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki tych funduszy przeznacza się na 
inwestycje związane z ochroną środowiska, prace termomodernizacyjne, organizację selektywnej 
zbiórki odpadów, nasadzenia i pielęgnację zieleni w mieście oraz edukację ekologiczną.  
 
 Na przestrzeni lat 2004-2007 wydatkowanie środków z tych funduszy kształtowało się 
następująco: 
 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /zł/ Rok 

Miejski Powiatowy 
2004 2 447 791, 05 626 613, 83
2005 3 290 911, 62 907 378, 14
2006 5 731 023, 80 2 506 296, 48
2007 5 199 752, 27 4 099 459, 50

 
 Dzięki sukcesywnym działaniom podejmowanym na rzecz ochrony środowiska i przyrody  
w latach ubiegłych, opartym na zrównoważonym rozwoju, zostały osiągnięte wymierne efekty 
ekologiczne, co znajdzie przełożenie w postaci poprawy jakości życia mieszkańców naszego 
miasta. Miasto w sposób ciągły realizuje cele określone w Programie ochrony środowiska dla 
miasta Płocka, jak również zadania wynikające z „Planu gospodarki odpadami”. 
 
 
I. Demografia gminy i procesy społeczne 
 

Ostatnio występującym zjawiskiem w naszym mieście jest wzrastająca migracja odpływowa 
głównie na wieś, ale także do innych miast i za granicę, w wyniku której liczba ludności od 2002r. 
systematycznie spada. W 2002r. Płock liczył 128 208 mieszkańców, w 2004r. 127 841 
mieszkańców, a w 2006r. 127 224 mieszkańców. Przyrost naturalny w naszym mieście od kilku lat 
kształtuje się na bardzo niskim poziomie, oscylując wokół „0” i w 2006r. wynosił 0,16%. Migracja 
ludności ma związek z poszukiwaniem lepszych warunków zamieszkania (z mniejszym natężeniem 
hałasu i niskim zanieczyszczeniem powietrza) jak i z poszukiwaniem pracy. Na koniec 2006r. saldo 
migracji w naszym mieście wyniosło 3,6%.    W ostatnim okresie występuje także przenoszenie 
zakładów pracy na teren sąsiadujących z Płockiem gmin wiejskich. Jest to spowodowane 
pomniejszeniem kosztów produkcji. 

W Płocku zgodnie z tendencją krajową i światową przeważają kobiety. Wskaźnik 
odzwierciedlający ilość kobiet na 100 mężczyzn jest w ostatnich latach dość stabilny ze stałą 
tendencją wzrostu i oscyluje wokół 109. W poszczególnych grupach wiekowych wskaźnik ten jest 
bardzo zróżnicowany i wzrasta wraz z wiekiem kobiet.   W grupach wiekowych do 29 lat przewagę 
mają mężczyźni. Zdecydowana przewaga pań rozpoczyna się powyżej 50 roku i systematycznie 
wzrasta.  

Stała tendencja utrzymywania się wysokiego poziomu bezrobocia w Płocku jest związana z 
nienaturalną strukturą demograficzną kształtującą się od początku lat 60 XX wieku. Ukształtowanie 
się tej struktury było spowodowane wysokim napływem młodych ludzi do Płocka. Uwzględniając 
naturalne cykle rozwoju ludności „wyż demograficzny” w pewnych przedziałach wiekowych 
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powtarza się systematycznie w okresach 20 – 30 letnich. Te uwarunkowania powodują, że w 
Płocku jest znacznie wyższy udział osób w wieku produkcyjnym i ciągle wzrasta, chociaż tempo 
wzrostu jest bardzo małe. Najliczniejszą obecnie grupą ludnościową są mieszkańcy w wieku 40 – 
49 lat, następnie w wieku 20 – 29 oraz 30 – 39 lat. Wahania w strukturze wiekowej są szczególnie 
jaskrawo widoczne przy analizie uwzględniającej wiek produkcyjny społeczeństwa. Społeczeństwo 
Płocka jest stosunkowo młode. Statystyczny płocczanin nieznacznie przekracza granicę 40 lat. 
Młody wiek społeczeństwa jest jedną z głównych przyczyn utrzymywania się wysokiego 
bezrobocia. W 2006r. w Płocku faktyczna stopa bezrobocia wynosiła 15,6% , co wskazuje, że  
10 215 osób było bez pracy. Z danych statystycznych wynika, że więcej mamy bezrobotnych kobiet 
61,59%, niż mężczyzn 38,41%.  
 W 2006r. w Płocku zatrudnionych było 43 901 osób, w tym w: 

− przetwórstwie przemysłowym 30,49%, 
− budownictwie 12,5%, 
− handlu 13,13%, 
− transporcie 6,27%, 
− edukacji 9,07%, 
− ochronie zdrowia 7,07%, 
− interesy i obsługa nieruchomości 8,21% , 
− innej działalności 13,26%. 

 Miasto w coraz większym stopniu dostrzega pozytywy planowego rozwoju i 
podporządkowuje się rygorom planu ustalonego z własnej inicjatywy. Obecnie już ponad 33% 
terenów miasta posiada plan zagospodarowani przestrzennego. Od 23.12.1996r powierzchnia 
miasta wynosi 88,06 km2 i nie uległa zmianie. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w kraju. 
Gmina opracowała również Wieloletni Plan Inwestycyjny.  
 W 2004r. została podpisana umowa w sprawie utworzenia i sfinansowania Płockiego Parku 
Przemysłowo – Technologicznego. W uzasadnieniu celowości inwestycji podano, że misją PPP-T 
jest stworzenie oraz trwały rozwój w Płocku liczącego się w Europie ośrodka zorientowanego na 
kreowanie i wspomaganie procesów gospodarczych, opartych na nowoczesnych technologiach, 
innowacyjnych projektach naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, zapewniającego jego 
lokatorom dogodne warunki prowadzenia biznesu oraz rozwoju i komercjalizacji nowych 
technologii prowadzących do systematycznego zwiększania nowoczesności i konkurencyjności 
produktów i usług dostosowanych do trendów rynkowych. Utworzenie Płockiego Parku 
Przemysłowo – Technologicznego, uważane jest za jeden z czynników rozwoju Płocka, może stać 
się przysłowiowym kołem zamachowym dla rozwoju płockiej przedsiębiorczości. W latach 2005-
2006 w ramach projektu „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej PPP-T” 
realizowano: 
  Budowę magistralnych sieci wodno – kanalizacyjnych oraz infrastruktury teletechnicznej na 

obszarze ok. 130 ha. W ramach projektu powstało łącznie 26,9 km sieci magistralnych wod – kan 
oraz 4,4 km światłowodu – kanalizacji teletechnicznej. 
  Budowę sieci magistralnej centralnego ogrzewania na obszarze o pow. ok. 130 ha . W ramach 

projektu powstała sieć c.o. zlokalizowana przy ul. Długiej i Łukasiewicza o łącznej długości  
3 396 mb. 
  Budowę systemu dróg wewnętrznych na obszarze o pow. 130 ha. W ramach projektu powstało 

9,3 km dróg wewnętrznych Parku, w tym wyremontowano i przebudowano ul. Długą stanowiącą 
obecnie główną oś komunikacyjną dla trenów inwestycyjnych PPP-T. 
  Remont i przebudowę zespołu obiektów byłego Zespołu Szkól Ochrony Środowiska w Płocku 

przy ul. Zglenickiego wraz z zagospodarowaniem terenu – pełniącego obecnie funkcję Centrum 
Administracyjnego Parku.  
 W czerwcu 2007r. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. otrzymał płatność 
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końcową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, a tym samym 
zamknięto rozliczenie finansowe projektu. 

 
Ze struktury Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wydzieliły się między innymi 

następujące spółki z o.o.: ORLEN Oil, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Asfalt, ORLEN 
Laboratorium, ORLEN Ochrona, ORLEN Gaz, Basell ORLEN Polyolefins, ORELEN Transport, 
ORLEN Projekt, ORLEN PetroCentrum. Natomiast z listy najważniejszych zakładów 
przemysłowych w Płocku należy skreślić Zakłady Mięsne Płocka S.A., które w 2008r. zostały 
zlikwidowane.  
 Od 2001r. za wyniki w zakresie działalności inwestycyjnej i działań na rzecz ochrony 
środowiska Płock otrzymał szereg wyróżnień i nagród.  W działalności inwestycyjnej Płock 
zajmował wśród powiatów grodzkich zaszczytne drugie miejsce za lata 2002-2003 i pierwsze 
miejsce za rok 2004. Podstawą oceny były nakłady na inwestycje komunalne z trzech ostatnich lat 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dominują tutaj inwestycje infrastrukturalne.  
 Miasto zdobyło również cenne nagrody za realizację poszczególnych tytułów 
inwestycyjnych: w 2005r. pierwszą nagrodę za realizację I części Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku, a w 2006r. III nagrodę  - za przebudowę ulicy Tumskiej. W roku 2006 Płock uzyskał III 
miejsce w konkursie „Na najlepiej oświetlona gminę 2006r.”, nagrodzono również iluminację Fary. 

Rolnictwo w Płocku ma znaczenie marginalne. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w 
rolnictwie, jak i wielkości wytwarzanej produkcji rolnej.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2004r. Płock jako jedno z trzech polskich miast 
przystąpiło do – Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem. Za swoją działalność na arenie 
europejskiej otrzymał „Flagę Europy”. 
 
 Ochrona środowiska a planowanie przestrzenne 

 Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka sporządzane 
są  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
164, poz. 1587). W myśl ww. rozporządzenia projekty planów ustalają i uwzględniają w zależności 
od specyfiki terenu, między innymi: 
− zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego wynikające z: 
 a)  potrzeb ochrony środowiska określonych  w ustawie Prawo ochrony środowiska 
 b)  ustawy o ochronie przyrody  - różne formy ochrony przyrody występujące na terenach  
  objętych planem, 
− granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu kulturowego określa się także w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, które jest sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U. Nr 118, poz. 1233).  
 Zadania ujęte w Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka są spójne z wytycznymi 
zawartymi w ww. rozporządzeniach i są realizowane zarówno w miejscowych planach, jak i w 
studium poprzez stosowne ustalenia. 
 Wydział Urbanistyki i Architektury przesyła, w zależności od specyfiki terenów, do 
poszczególnych komórek urzędu   informacje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, 
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informując jednocześnie o możliwości składania wniosków do projektu. Każdorazowo projekt 
planu przed przyjęciem przez Radę Miasta Płocka jest uzgadniany z określonymi w art. 17 ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym jednostkami. 
 
 

II. Woda i ścieki. Poprawa jakości wód powierzchniowych. 
 
 
 Woda i ścieki. 
 
 Woda dla mieszkańców miasta Płocka pochodzi zarówno z ujęcia powierzchniowego jak i 
zasobów podziemnych. Według danych Wodociągów Płockich ilość pobranej wody w podziale na 
wodę powierzchniową i podziemną przedstawia się następująco: 
 
 

Rok Woda z ujęć głębinowych 
(m3) 

Woda z ujęcia 
powierzchniowego (m3) 

Łączny pobór w roku 
(m3) 

2006 r. 3 210 484 3 857 435 7 067 919
2007 r. 3 666 730 3 203 944 6 870 674

 
 Stopień zwodociągowania miasta wykazuje tendencję rosnącą. Na koniec 2007r. wynosi 
99,3%. Informacja dotycząca stopnia zwodociągowania w latach 2004-2007 przedstawia się 
następująco: 
 

Rok Ogółem (km) Magistralna  
/km/ 

Rozdzielcza 
/km/ 

Przyłącza 
/km/ 

Ilość przyłączy
/szt/ 

2004 383,0 22,7 231,1 129,2 8330
2005 392,6 24,1 237,7 130,8 8399
2006 402,3 24,1 245,2 133,0 8485
2007 421,6 24,1 258,1 139,4 bd.

 
 Poza ujęciami eksploatowanymi przez Wodociągi Płockie na terenie miasta funkcjonują 
ujęcia zakładowe. Poniżej podano wykaz zakładów posiadających studnie z aktualnymi 
pozwoleniami wodnoprawnymi na pobór wód podziemnych: 
 

Nr  Nazwa i adres zakładu 

Ilość 
studni 
lub nr 
studni 

Głębokość (m)
 

Wydajność w 
m3/h 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
(data wydania) 

1. Galwa-Kor” Sp. z o.o. 
ul. Otolińska 25 2a 220 34 19.12.2002r. 

2. „Auto Części” Słupecki 
ul. Otolińska 25 

1 
3 

209 
220 

40 
50 

28.02.2001 r. 

3. „Sadrob” Sp. z o.o. 
ul. Bielska 57 

3 
2 

187,5 
192,5 70 31.12.2003 r. 

4. Cotexpol Sp. z o.o. 1 230 64 22.08.2005 r. 
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Nr  Nazwa i adres zakładu 

Ilość 
studni 
lub nr 
studni 

Głębokość (m)
 

Wydajność w 
m3/h 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
(data wydania) 

(wygaszono pozw.) 
Makarony Polskie S.A. 
Rzeszów, ul. 
Podkarpacka 15 (studnia 
-Graniczna 46) 

2 217 64 

5. Zakłady Mięsne 
ul. Bielska 55 

2a 
1a 
3 

185 
183 
185 

68 
75 
61 

29.04.2003 r. 

6. „Centromost” Sp. z o.o. 
ul. Popłacińska 42 1 127,5 25 8.06.2005 r. 

7. Wyższe Seminarium 
Duchowne 
ul. Nowowiejskiego 2 

1 180 11 
14.08.2003 r. 

8. Wodociągi Płockie  
Sp. z o.o. 
Góry 

5 
4 

50,4 
51,5 

62,5 
73 

27.01.2005 r. 

9. Wodociągi Płockie Sp. z 
o.o. 
ul. Filtrowa 

K-5 280 120 
27.01.2005 

10. HERO Polska Sp. z o.o. 
ul. Ciechomicka 15 

1 
2 

43 
43 

50 
40 

19.01.2006 r. 

11. Stacja Paliw 
„Autocentrum” 
ul. Dobrzyńska 56 

1 36,7 5 
18.08.2005 r. 

12. Sportowa Spółka 
Akcyjna Wisła Płock 
ul. Łukasiewicza 34 

1 169 30 
21.07.2003 r. 

13. Krajowa Spółka 
Cukrowa S.A. 
Oddział „Cukrownia 
Borowiczki” 
Pl. Witosa 1 

1 203 13,4 

14.07.2003 r. 

14. Wojewódzki Szpital 
Zespolony  
ul. Medyczna 19 

1 140 51 
29.04.2003 r. 

15. Krzysztof Olewnik 
ul. Sierpecka 1 31 20 

Pozw. z dn. 
27.07.2001 
(wygasło w 2004 ) 

16. Hotel „Płock” C.J. 
Krakowski 
ul. Jachowicza 38 

1 178 15 
15.10.2004 r. 
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Nr  Nazwa i adres zakładu 

Ilość 
studni 
lub nr 
studni 

Głębokość (m)
 

Wydajność w 
m3/h 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
(data wydania) 

17. Zakład Instalacji 
Sanitarnych i 
Elektrycznych „zis-1” 
sp.j. 
ul. Graniczna 5 

1 3 0,4 

24.02.2004 r. 

18. Wydawnictwo i 
Poligrafia „Iwanowski” 
ul. Dziewiarska 7 

1 9,5 1,8 
24.02.2004 r. 

 
 Woda pobierana jest również z Wisły przez Zakład Produkcyjny PKN Orlen S.A. dla celów 
przemysłowych. Pobór wody oraz odprowadzanie do tej rzeki ścieków przez  zakład przedstawia 
tabela poniżej: 
 

Ilość (m3) Lp. Parametr 2004 2005 2006 2007 
1 Pobór wody z Wisły 16 855 096 17 861 000 22 371 985 23 721 604
2 Ilość wód zawróconych  5 185 078 3 295 272 2 964 037 2 832 795

3 Ilość ścieków 
odprowadzanych do Wisły 8 945 930 9 043 363 10 641 497 12 744 813

 
 Zakład ponosi nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną wód i poprawą jakości 
ścieków. W przeciągu lat 2004-2007 przeprowadzono na terenie zakładu modernizację 
przepompowni ścieków na działce 2B, ograniczającą ilość węglowodorów kierowanych do 
kanalizacji, modernizację kanalizacji magistralnych mającej na celu poprawę pewności działania i 
jej uszczelnienie, modernizację Stacji Demineralizacji Wody i Uzdatniania Kondensatu 
zapewniającej uśrednienie stężeń ścieków czy też budowę węzła utylizacji osadów płynnych, 
usprawniającą gospodarkę osadami z oczyszczania ścieków. 
 Również firma Galwa-Kor Sp. z o.o. w roku 2006 zrealizowała  inwestycję nowoczesnej, 
automatycznej podczyszczalni ścieków galwanicznych, dofinansowanej z funduszy europejskich. 
Nakłady  w wysokości 1,2 mln zostały przeznaczone na oczyszczalnię, która oczyszcza około 8-11 
m3/godzinę z tym, że ok. 6-7 m3/godzinę wód podczyszczanych zawraca do obiegów, dlatego 
zużycie wody wynosi 2-4 m3/godzinę. Eksploatacja tej oczyszczalni zapewnia spełnianie wymogów 
w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oraz recykling wody. Decyzją 
Wojewody Mazowieckiego w roku 2007 Galwa-Kor Sp. z o.o. zostało udzielone pozwolenie 
zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów 
chemicznych lub elektrochemicznych, w których całkowita objętość wanien procesowych 
przekracza 30 m3. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska prowadzi regularny monitoring jakości wód w 
rzekach. Klasy jakości rzek w punktach zlokalizowanych w Płocku przedstawiają się następująco: 
 

Rzeka (ppk) 
Rok 

Wisła  
(Płock) 

Brzeźnica 
(Płock) 

Rosica  
(Ośnica) 

Słupianka 
(Borowiczki) 

2004 IV - - - 
2005 IV - - - 
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2006 IV - - - 
2007 V V IV V 

 
 Wody klasy IV scharakteryzować można jako niezadowalającej jakości: a) spełniają 
wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich właściwego uzdatniania, b) wartość 
biologicznych wskaźników jakości wody wskazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, 
zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych. 
Wody  klasy V identyfikować można z wodami złej jakości: a) nie spełniają wymagań określonych 
dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia, b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wykazują na skutek oddziaływań 
antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji 
biologicznych. 
 
 W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie oszczędzania wody Wodociągi 
Płockie Sp. z o.o. prowadzą program „Woda Nasza, Ścieki Wasze”. Jest to projekt, który zakłada 
edukację dzieci i młodzieży nie tylko w zakresie tematu oszczędzania wody. Obejmuje 
kompleksowo zagadnienia związane: ze sposobem ujmowania wody, technologią jej uzdatniania i 
dystrybucją, a także odbiorem i oczyszczaniem ścieków.  
W tych zagadnieniach temat oszczędzania wody jest tematem wiodącym. Lekcje ekologiczne 
odbywają się w szkołach i są prowadzone jako prezentacje multimedialne dla poszczególnych grup 
wiekowych, ale także w obiektach „Wodociągów Płockich”, między innymi na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Górnej w Płocku. 
Tematy związane z oszczędzaniem wody były także omawiane w czasie trwania Dni Otwartych 
Wodociągów Płockich w październiku 2006 roku. W ciągu dwóch ostatnich lat w ramach programu 
„Woda Nasza – Ścieki Wasze” edukacją zostało objętych 4000 osób. 
 
 Płock należy do miast o wysokim stopniu skanalizowania. Na koniec 2007r. wynosi 
on94,3%. Długość sieci kanalizacyjnej przyrasta każdego roku. W roku 2006 ogółem było 229,2 
km, w tym sieci ogólnospławnej 37,1, sanitarnej 141,0 km, natomiast przyłączy 51,1 km. 
W roku 2007 długość sieci kanalizacyjnej wynosiła  231,2 km, w tym sieci ogólnospławnej - 37,1 
km, sanitarnej – 142,3 km i przyłączy - 51,8 km.  
Stopień skanalizowania miasta obrazuje tabela poniżej: 
 

Sieć kanalizacyjna /km/ Rok 

Ogółem Sanitarna Ogólnospławna 

Przyłącza 
/km/ 

Przepompownie 
ścieków/szt/ 

2004 224,3 136,3 38,1 49,9 17 
2005 227,1 138,6 38,1 50,4 19 
2006 229,2 141,0 37,1 51,1 21 
2007 231,2 142,3 37,1 51,8 - 

 
 Wodociągi Płockie eksploatują 4 oczyszczalnie ścieków oczyszczających ścieki komunalne 
pochodzące z terenu miasta, tj. oczyszczalnia „Maszewo”, „Radziwie”, „Góry” oraz  „Borowiczki”.  
W związku z podjęciem działań przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w kierunku pozyskania 
środków finansowych pochodzących z budżetu Funduszu Spójności Unii Europejskiej dla realizacji 
zadań inwestycyjnych na terenie miasta Płocka związanych z gospodarką ściekową, zostało   
opracowane Studium Wykonalności dla zadania pn.”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
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terenie miasta Płocka”. 
 W opracowaniu tym ustalono konkretne kierunki rozwoju i warianty całościowej rozbudowy 
systemu kanalizacji w Płocku. Po analizie techniczno-finansowej okazało się, że z punktu widzenia 
prowadzenia gospodarki ściekowej w mieście, najefektywniej jest zrealizować kompleksową 
modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz odstąpić od budowy 
oczyszczalni „Wschód”, a także dokonać likwidacji oczyszczalni ścieków w Górach i Radziwiu, a 
na ich miejscu wykonać przepompownie ścieków z przetłoczeniem ścieków sanitarnych do zlewni 
oczyszczalni „Maszewo”.  
Taki wariant odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych został przyjęty rozporządzeniem 
nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Płock. Wyznaczono w w/w rozporządzeniu aglomerację Płock o równoważnej liczbie mieszkańców 
160 000, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Maszewo. 
 Efekty ekologiczne uzyskiwane w eksploatowanych przez Wodociągi Płockie 
oczyszczalniach na koniec 2006 roku i 2007 roku w zakresie redukcji zanieczyszczeń BZT5 , ChZT 
Cr, zawiesiny ogólnej, azotu i fosforu ogólnego – przedstawiono w załączniku nr 1. 
 Długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach 2004-2007 wraz z wartością 
realizacji podano w tabeli poniżej: 

Rok realizacji Długość kanalizacji  /mb/ Wartość /tys. zł/ 
2004 1 841,50 585,02
2005 2 118,30 1002,77
2006 2 336,20 1723,81
2007 748,50 723,93

Łącznie 2004-2007 7044,50 4035,54
  
 
 W zakresie kanalizacji deszczowej podjęto i zrealizowano szereg działań, mających na celu 
oczyszczanie ścieków deszczowych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz uregulowanie stanu 
formalno-prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód 
opadowych do środowiska. 
Poniżej przedstawiono aktualizację inwentaryzacji wylotów kolektorów ścieków opadowych w 
Płocku: 
 

Lp. Nazwa wylotu 

Powierzchnia dróg i 
parkingów o 

nawierzchni szczelnej 
z pozwoleniem 

wodnoprawnym (m2) 

Powierzchnia dróg i 
parkingów o 

nawierzchni szczelnej 
bez pozwolenia 

wodnoprawnego (m2) 
1. Piaskownik ul. Medyczna 27 500  
2. Piaskownik ul. Wyszogrodzka i 

oczyszczalnia Grabówka (2 wyloty – w 
tym zachodnia część osiedla Podolszyce 
Południe oraz wylot z V odcinka dróg 
dojazdowych do mostu Solidarności) 

554 500  

3. Wylot z mostu Solidarności oraz z II 
odcinka dróg dojazdowych do mostu 
Solidarności 

47 897  

4.  Wylot z I odcinka dróg dojazdowych do 
mostu Solidarności 

27 309  



14 

5. Piaskownik ul. Mehoffera 25 500  
6.  Wylot ul. Gwardii Ludowej 179 100  
7.  Piaskownik ul. Portowa 29 170  
8. Piaskownik - Radziwie 5 800  
9. Wylot ul. Łukasiewicza 20 600  
10. Wylot ul. Dobrzyńska 68 400  
11. Wylot ul. Norbertańska 7 500  
12. Wylot ul. Wiadukt 17 200  
13. Wylot ul. Morelowa 24 868 9 410
14. Wylot ul. Kasztanowa i ul. Wiosenna (2 

wyloty do rowu A) 
4 140  

15. Wylot ul. Św. Faustyny 2 160  
16.  Wylot ul. Grabówka 155 000  
17. Wylot ul. Mostowa – Gradowskiego 9 750  
18. Wylot ul. Mostowa – pl. Narutowicza 16 500  
19. Wylot ul. Borowicka (odwodnienie ul. 

Miedzianej, Mokrej, Nowej, Pieszej i 
Zapłotek) 

9 893  

20.  Wylot z mostu im. Legionów J. 
Piłsudskiego 

6 904  

21. Wylot u. Żelazna 5 850  
22. Wylot ul. Ciechomicka 5 620  

 
Długość sieci kanalizacji deszczowej zrealizowanej w latach 2004-2007 wraz z oszacowaniem 
poniesionych kosztów podano w tabeli poniżej: 
 
 
 
Rok realizacji Długość kanalizacji/mb/ Powierzchnia zlewni /m2/ Wartość /tys.zł/ 

2004 631,55 8437    231,67
2005 2453,15 20673   1701,02
2006 1861,75 20615   1140,13
2007 5206,35 73607    8133,59

Łącznie  
2004-07 

10152,80 123332    1120,64

 
 W zakresie realizacji zadań wpisanych do „Programu...” na lata 2006-2007 uzyskano 
następujące efekty ekologiczne: 
− zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków, 
− poprawa czystości wód powierzchniowych, 
− zmniejszenie strat wody spowodowanej awaryjnością sieci wodociągowej. 

Sprawozdanie z realizacji zadań wpisanych w programie operacyjnym dla pola: Jakość wód i 
stosunki wodne przedstawiono w załączniku nr 2. 

 
 Poprawa jakości wód. 
 
 Cele krótkoterminowe do roku 2011 i kierunki działań w zakresie ochrony zasobów 
wodnych, jakości wód:  
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Lp. Nazwa zadania Uwagi 

1. 
Ujęcie w planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta terenów narażonych 
na zalanie  

Urząd Miasta w porozumieniu z RZGW 
Warszawa 

2. 
Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego ochrony 
głównych zbiorników wód podziemnych 

Urząd Miasta 

3. Optymalizacja zużycia wody do celów 
socjalno-bytowych RCEE, Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 

4. Uporządkowanie systemu odwodnień WZMiUW w Warszawa 

5. 
Działania edukacyjne – podniesienie 
świadomości ekologicznej mieszkańców 
miasta Płocka 

RCEE, Urząd Miasta, Wodociągi Płockie Sp. z 
o.o. 

6. Działania zmierzające do likwidacji 
dopływu zanieczyszczeń do rzek   WIOŚ, Urząd Miasta 

7. 

Eliminacja nieszczelnych zbiorników 
gromadzenia ścieków, kontrola wywozu 
nieczystości płynnych na terenach 
nieskanalizowanych 

Urząd Miasta, Straż Miejska 

8. 

Eliminacja zanieczyszczeń wymywanych 
przez opady atmosferyczne poprzez 
zorganizowany sposób oczyszczania i 
odprowadzania ścieków deszczowych 

Urząd Miasta 

9. 
Przegląd wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków 
do wód, do ziemi i do kanalizacji 

Urząd Miasta 

10. 
Budowa nowej sieci wodociągowej z 
uwzględnieniem obecnych i przyszłych 
odbiorców wody 

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 

11. 
Inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Urząd Miasta  

12. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków , 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie miasta oraz rozbudowa systemu 
kanalizacji 

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 

13. 
Rozdzielanie systemu kanalizacji 
ogólnospławnej na deszczową i sanitarną na 
terenie miasta 

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 

14. Uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi na terenie miasta Płocka Urząd Miasta Płocka 

 
 Efekty działań: 
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− zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków, 
− poprawa czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 
− poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta. 

 
 Tabela zadań do realizacji w latach 2008-2011 wpisanych w programie operacyjnym dla 
pola: jakość wód i stosunki wodne przedstawiono w załączniku nr 3 (zadania Wodociągów 
Płockich Sp. z o.o.) oraz w załączniku nr 4 (zadania WGK.I.): 
 
 Cele średnioterminowe do roku 2015: 

 Osiągnięcie właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem jakościowym. 
 Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej 

ilości, ochrona wód podziemnych. 
 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska (wodociągi i kanalizacja). 

 
 Cel długoterminowy do roku 2019: 
 

 Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona 
jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania. 
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Załącznik nr 2 – zadania zrealizowane w latach 2006-2007. 

Załącznik Nr 1 

Oczyszczalnia Maszewo Oczyszczalnia Radziwie Oczyszczalnia Góry Oczyszczalnia Borowiczki
2006 % redukcji 2007 % redukcji 2006 % redukcji 2007 % redukcji 2006 % redukcji 2007 % redukcji 2006 % redukcji 2007 % redukcji

18971,56 - 19516,41 - 237,91 - 306,52 - 106,43 - 146,62 - 106,12 - 132,25 -
ś.surowe 385,83

96,01
355,42

95,81
908,33

98,81
604,17

97,90
505,00

98,66
340,00

98,34
197,50

98,28
182,50

97,71ś.oczyszczone 15,38 14,88 10,83 12,67 6,75 5,63 3,40 4,18
ś.surowe 845,92

89,65
768,08

89,82
2010,33

95,98
1639,00

94,65
1112,50

95,55
675,75

92,86
525,00

93,10
389,50

87,93ś.oczyszczone 87,54 78,21 80,83 87,62 49,50 48,25 36,25 47,00
ś.surowe 326,25

94,10
289,42

91,78
987,50

98,51
928,33

98,14
672,50

98,51
272,50

95,87
167,50

97,55
166,50

95,17ś.oczyszczone 19,24 23,79 14,76 17,28 10,00 11,25 4,10 8,05

azot ogólny[mgN/l]
ś.surowe 74,53

12,28
75,65

18,86
184,81

71,59
146,73

42,96
91,84

61,49
58,60

53,16
57,13

67,62
56,90

80,40ś.oczyszczone 65,38 61,38 52,51 83,70 35,37 27,45 18,50 11,15

fosfor ogólny[mgP/l]
ś.surowe 10,15

74,78
10,99

76,07
21,51

87,77
20,38

79,78
10,23

65,59
9,25

60,86
7,20

56,53
7,64

56,41ś.oczyszczone 2,56 2,63 2,63 4,12 3,52 3,62 3,13 3,33

Ilość oczyszczonych ścieków [m3/d]

BZT5[mg 02/l]

CHZT[mg 02/l]
zawiesina 

ogólna[mg/l]
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Lp. Zadanie Realizatorzy Efekty działań i uwagi Źródła 
finansowania

Poniesione koszty 
tys. zł 

  

1. Modernizacja ujęć wody Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Wykonanie odwiertu studni nr VB na ujęciu wód 
wgłębnych „Borowiczki” – zadanie w końcowej fazie 
realizacji. 

Środki własne 
WP 

45,7   

2.  Eliminacja nieszczelnych 
zbiorników gromadzenia 
ścieków, kontrola 
wywozu nieczystości 
ciekłych 

Urząd Miasta 
Straż Miejska 

Realizacja zadania nastąpi poprzez wykonanie zadania pn. 
”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
miasta”. W przypadku braku rachunków za wywóz 
nieczystości ciekłych bądź stwierdzenia nieszczelności 
szamb wysyłane są wnioski do PINB o podjęcie działań w 
kierunku nakazu  wykonania szczelnego zbiornika zgodnie 
z przepisami budowlanymi.  

    

Sporządzono dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie” planowanego do realizacji w ramach projektu 
PN. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
miasta Płocka”. Przekazano do NFOŚiGW dokumenty 
przetargowe dotyczące w/w zadania. Przedstawione koszty 
obejmują opracowanie dokumentacji oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

Środki własne 
WP 

520,4   3.  Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
Płock-Maszewo oraz 
remont głównej 
przepompowni przy           
ul. Jasnej 

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Sporządzono dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania 
„Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków 
sanitarnych przy ul. Jasnej” planowanego do realizacji w 
ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie miasta Płocka”. Przedstawione koszty 

Środki własne 
WP 

599,6   
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Lp. Zadanie Realizatorzy Efekty działań i uwagi Źródła 
finansowania

Poniesione koszty 
tys. zł 

  

   obejmują opracowanie dokumentacji oraz koszty opłaty za 
przyłączenie energetyczne z 2007 roku. Poniesione 
nakłady stanowią również koszty związane z 
opracowaniem niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury ocen oddziaływania na środowisko. 

4. Likwidacja nielegalnych 
wylotów sieci 
kanalizacyjnej do cieków 
wodnych  

Urząd Miasta Uregulowano stan formalno-prawny wylotów kanalizacji 
deszczowej do wód i do ziemi. 

    

5. Budowa kolektorów 
deszczowych  w ul. 
Polnej, dla osiedli: 
Skarpa, Dobrzyńska, 
Stare Miasto, Tysiąclecia, 
Mickiewicza 

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Sporządzono SIWZ na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania: „Rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum 
Płocka” planowanego do realizacji w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta 
Płocka”. Poniesione nakłady stanowią również koszty 
związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na 
środowisko. 

Środki własne 
WP 

10,4   

6.  Budowa oczyszczalni 
wód opadowych 
„Grabówka” 

Urząd Miasta Wykonanie oczyszczalni umożliwiło odprowadzenie 
oczyszczonych wód opadowych z utwardzonej 
powierzchni zlewni ~56 ha 

Budżet miasta 
MFOSiGW 

2 796,56 
182,03 

  

7. Budowa wodociągu w ul. 
Wyszogrodzkiej 

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Przeprowadzono modernizację (renowację) sieci 
wodociągowej na długości 312 mb Ø 315 mm. Budowa 
nowego odcinka sieci planowana jest na rok 2008. 

Środki własne 
WP 

271,6   

8. Budowa wodociągu w ul. 
Granicznej i budowa 
kanalizacji sanitarnej dla 
mieszkańców 

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

W 2006 roku dokończono realizację I etapu budowy 
wodociągu Ø80-200 mm o łącznej długości 2093 mb oraz 
rozpoczęto realizację II etapu wodociągu Ø90-225 mm o 
łacznej długości 1115 mb. W 2007 roku dokończono II 

Środki własne 
WP 
Budżet miasta 

359,0 
 
247,8 
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Lp. Zadanie Realizatorzy Efekty działań i uwagi Źródła 
finansowania

Poniesione koszty 
tys. zł 

  

zlokalizowanych przy ul. 
Granicznej 

etap oraz opracowano dokumentację techniczną i uzyskano 
pozwolenia na budowę dla etapu III. 

9. Budowa kanalizacji wraz 
z podczyszczalnią i 
kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej dla osiedla 
Góry-Ciechomice 

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Sporządzono SIWZ na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania: ”Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem 
do oczyszczalni ścieków w Maszewie” planowanego do 
realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”. 
Poniesione nakłady stanowią również koszty map dla 
potrzeb decyzji środowiskowych oraz koszty uzgodnień. 

Środki własne 
WP 

16,4 

10. Budowa oczyszczalni 
ścieków „Wschód” wraz 
z głównymi kolektorami 
kanalizacji sanitarnej 

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Na podstawie analizy opcji różnorodnych wariantów 
inwestycyjnych wykonanych w Studium Wykonalności 
realizowanego w ramach projektu pn.”Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” 
zrezygnowano z budowy oczyszczalni ścieków „Wschód”. 
Ścieki będą tłoczone do zmodernizowanej oczyszczalni 
Maszewo. 

Opracowanie 
Studium 
Wykonalności 
– środki 
własne WP 

 

W 2007 roku zrealizowano budowę wodociągu Ø90-225 
długości 4391 mb.  

Budżet miasta 955,58 11. Budowa sieci 
wodociągowej wraz z 
kanalizacją sanitarną na 
osiedlu Parcele 

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Parcele została 
ujęta w dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiaczki i 
Parcele”, projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie miasta Płocka”. W grudniu 2007 roku 
podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót 
budowlanych w/w zadania. Poniesione nakłady stanowią 
również koszty map dla potrzeb decyzji środowiskowych 
oraz koszty uzgodnień.  
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Lp. Zadanie Realizatorzy Efekty działań i uwagi Źródła 
finansowania

Poniesione koszty 
tys. zł 

  

12. Budowa oczyszczalni 
wód opadowych 
„Wiadukt” 

Urząd Miasta Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu wysokich 
opłat za wycinkę drzew. W  ramach niniejszego zadania 
zamontowanych zostało we wpustach do kanalizacji 
deszczowej 65 wkładów typu EcoDrain oraz wykonano 
wymiany wkładów w ramach tej inwestycji.   

Budżet Miasta 211,76    

13. Uporządkowanie 
gospodarki wodami 
opadowymi na osiedlach 
Borowiczki i Imielnica 

Urząd Miasta Wykonanie oczyszczalni umożliwi odprowadzenie 
oczyszczonych wód opadowych z powierzchni zlewni 
~200 ha 

Budżet miasta 
PFOŚiGW 
MFOŚiGW 

4170,58 
1000,00 
100,00 

   

14. Regulacja rzeki Rosicy w 
km 0+800 

Urząd Miasta Wykonano regulację rzeki Rosicy, co umożliwia rozwój 
infrastruktury drogowej w zachodniej części osiedla 
Borowiczki zapewniając bezpieczny odpływ wód 
deszczowych z tych terenów poprzez nowo wykonaną 
oczyszczalnię wód deszczowych przy ul. Zgodnej. 
Regulacja rzeki Rosicy wykonana była w trosce o dobro 
środowiska z zachowaniem warunków obowiązujących dla 
obszaru NATURA 2000 (zainstalowano 20 szt. budek 
lęgowych dla ptaków, a wykonane wycinki drzew 
zrekompensowane będą nasadzeniami roślinności rodzimej 
dla tego obszaru). 
Realizacja zadania poprawiła również bezpieczeństwo 
powodziowe tego terenu poprzez eliminację niszczenia 
wału przeciwpowodziowego przez wody rzeki Rosicy. 
Wykonano nowe koryto rzeki w bezpiecznej odległości od 
wału. 

Budżet miasta 
MFOŚiGW 

439,93 
91,2 

   

15. Budowa urządzeń 
oczyszczających na 
kanalizacji deszczowej na 

Urząd Miasta Rozbudowano system oczyszczania wód deszczowych za 
pomocą wkładów Eco-Drain w rejonie zlewni 
„Dobrzyńska” 

Budżet miasta 55,39    
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Lp. Zadanie Realizatorzy Efekty działań i uwagi Źródła 
finansowania

Poniesione koszty 
tys. zł 

  

wylotach do rzek: Rosicy 
i Brzeźnicy 

16. Budowa wodociągu w ul. 
Bliskiej 

Urząd Miasta Ø110 długości 473,5 mb 
Wodociąg zrealizowano i przekazano do eksploatacji w 
październiku 2004 roku. 

Budżet miasta 268,35    

17. Uporządkowanie 
systemów 
odwodnieniowych-
modernizacja rowów 
odwadniających. 

Urząd Miasta W ramach budowy  dróg dojazdowych (krajowych) do II 
przeprawy mostowej w Płocku. 
W ramach zadania został przeprowadzony remont i 
przebudowa Pompowni Tokary , przebudowa rowów oraz 
wykonano osadniki i separatory co pozwala na 
odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych z 
mostu oraz dróg dojazdowych.  

Budżet miasta 
Płocka 
środki z UE 
budżet 
państwa 
fundusze 
ekologiczne 
(MFOŚiGW, 
PFOŚiGW) 

 
 
5 961,3 

   

18. Ochrona 
przeciwpowodziowa 
miasta Płocka, 
obwałowania wsteczne 
rzeki Słupianki i 
dokończenie przebudowy 
zapory bocznej Zbiornika 
Włocławskiego 

RZGW Warszawa Opracowano „Studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej – Etap III”, ustalające granice 
zasięgu wód powodziowych o określonym 
prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki 
ochrony przed powodzią. Obszary wyznaczone w studium 
uwzględnia się przy sporządzaniu m.in. planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

     

19. Rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na 
sanitarną i deszczową 

Urząd Miasta Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w rejonie 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. 
Obrońców Westerplatte 10 

Budżet miasta 8,00     

 
ZAŁĄCZNIK NR 3  -   HARMONOGRAM ZADAŃ W ZAKRESIE POPRAWY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
NA LATA 2008-2011. Zadania realizowane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
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Koszt (PLN) 

L.p. Nazwa zadania 
2008 2009 2010 2011 

Termin 
realizacji Efekty rzeczowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Budowa wodociągu w ul.Granicznej  III etap - 
dokończenie realizacji zakresu wyłączonego z II 
etapu 

150 000 - - - I półrocze 2008 Ø 200 - Ø 110                      
- 350 mb 

2 Budowa wodociągu  w  ulicy  Urodzajnej 400 000 400 000 - - 2008-2009 Ø160–dł. 2 500 mb              

3 Budowa wodociągu  dla  osiedla  Góry  i  
Ciechomice                                                                1 300 000 - - - II półrocze 

2008 Ø225- 2800 mb                 

4 Budowa wodociągu w ul. Długiej wraz z 
przyłączami - - - - środki własne Ø 110 - 200 mb 

5 Przebudowa wodociągu w ul. Kolegialnej 
(odcinek od ul. Gradowskiego do ul. Kilińskiego) - - - - środki własne Ø 200 - 200 mb 

6 Przebudowa wodociągu w ul. Kolegialnej 
(odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Gradowskiego) - - 450 000 - 2010 Ø 200 - 570 mb 

7 Spięcie sieci wodociągowej po byłej firmie Cotex 
z wodociągiem w ul. Gintera i w ul. Granicznej - -  - środki własne Ø 160 - 100 mb                    

Ø 110 - 30 mb 
8 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Tartacznej  - - - - środki własne Ø 110 – 31 mb 
9 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Miętowej  - - - - środki własne Ø 90 – 44 mb 

10 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie osiedla 
Parcele - - - - środki własne Ø 110-130mb  

11 Budowa wodociągu w ul. Górnej  od ul. Filtrowej - - - - środki własne Ø160-460mb                        
Ø110-90mb 

12 Budowa wodociągu w ul. Nadwiślańskiej - - - - środki własne Ø110 – 200 mb 

13 Budowa wodociągu  w  ulicy  Srebrnej - - - - środki 
zewnętrzne 

Ø 63-70 mb                          
Ø 110-65 mb                        
Ø 160- 65 mb               
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Koszt (PLN) 
L.p. Nazwa zadania 

2008 2009 2010 2011 
Termin 

realizacji Efekty rzeczowe 

14 Budowa wodociągu  w  ulicy  Traktowej - - - - środki 
zewnętrzne Ø160–dł. 800mb                 

15 Modernizacja wodociągu na moście im. Legionów 
Marszałka J. Piłsudskiego  - - - - środki własne Ø 200 - 785 mb 

16 Budowa wodociągu w ul. Widok - - - - środki własne Ø 110 - 250 mb 
17 Budowa wodociągu w ul. Chmielnej - - - - środki własne Ø 160 - 250 mb 

18 Budowa wodociągu w ul. Podgórze, Liściasta 170 000 - - - II półrocze 
2008 Ø 160 ÷ Ø 110 dł.550mb 

19 
Budowa wodociągu  zasilającego Budy  i  Tokary 
(kontynuacja  zadania obejmująca ul. Tokarską i 
Jordanowską) 

150 000 300 000 200 000 - 2008-2010 Ø110-2 636mb 

20 Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców 
Westerplatte - - - 450 000 2011 Ø 110 - 575mb 

21 
Przebudowa wodociągu w ul. 11-go Listopada 
wraz z przyłączami (odcinek od ul. Jachowicza do 
ul. Mickiewicza) 

- - - - środki własne Ø 110 - 350mb 

22 Rozbudowa  sieci  wodociągowej na  osiedlu  
Borowiczki przy ul. Mazowieckiej  170 000 200 000 200 000 - 2008-2010 Ø160÷Ø63 - 2000mb           

23 Rozbudowa  systemu  wodociągowego  na  
osiedlu  Imielnica -Parcele  - 320 000 - - 2009 Ø110/160 - 1000 mb            

24 Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu 
Ciechomice  - - - 170 000 2011-2014 

dł. 1000 mb                
(całkowity koszt inwestycji 
320 000zł) 
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Koszt (PLN) 
L.p. Nazwa zadania 

2008 2009 2010 2011 
Termin 

realizacji Efekty rzeczowe 

25 Budowa sieci wodociągowej na  osiedlu  
Wyszogrodzka przy ul. Górnej  - - - 100 000 2011-2014 

Ø160/90  -  1400 mb           
(całkowity koszt inwestycji 
600 000zł)      

26 Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza - - 70 000 - 2010 Ø 110 - 200mb 

27 Budowa odcinka wodociągu magistralnego 
wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej 200 000 - - - II półrocze 

2008 Ø300  - dł. 150 mb               

28 
Przebudowa wodociągu w ulicy Wyszogrodzkiej 
na odcinku od Kilińskiego do Filtrowej wraz z 
przyłączami 

 1 200 000   2009 Ø 225-430 mb                      
Ø 160- 1200 mb               

29 
Wymiana wodociągu AC w ul. Popłacińskiej na 
odcinku od Kolejowej do Portowej metodą 
crakingu 

240 000 - - - II półrocze 
2008 Ø160  - dł. 450 mb               

30 Wymiana wodociągu w ul. Dębowej metodą 
crakingu wraz z przyłączami 100 000 - - - 2008 Ø110  - dł. 220 mb               

31 Budowa odcinków wodociągu w ul. Wilczej i  
ul.Sarniej 100 000    II półrocze 

2008 Ø110  - dł. 270 mb               

32 Wykonanie nowego otworu studni w 
Borowiczkach w rejonie nieczynnej studni VI A 100 000    2008  

33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej.  600 000 600 000 - - 2008-2009 Ø 0,2 i Ø 0,11 – długości 
1500 mb 

34 Modernizacja kanału ogólnospławnego, 
betonowego w ul. Obrońców Płocka Ø 0,4 m - - 160 000 - 2010 dł. 160 mb 
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Koszt (PLN) 
L.p. Nazwa zadania 

2008 2009 2010 2011 
Termin 

realizacji Efekty rzeczowe 

35 Modernizacja kanału ogólnospławnego, 
betonowego w ul. Salezjańskiej Ø 0,3 m                  - - 80 000 - 2010 dł. 100 mb 

36 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej z 
odprowadzeniem ścieków do przepompowni 
osiedlowej I etap 

120 000 380 000 - - 2008-2010 dł.  800 mb  

37 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
Trzepowo - - - 100 000 2011-2014 

dł. 1700 mb                          
(całkowity koszt inwestycji 
1 600 000zł) 

38 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu Borowiczki  - - - 100 000 2011-2014 

dł. 3000 mb                          
(całkowity koszt inwestycji 
1 600 000zł) 

39 
Renowacja metodą bezwykopową kanału 
kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łukasiewicza 
(odc. Tysiąclecia - Kobylińskiego) 

650 000 - - - 2008 Ø 0,8-322mb 

40 Samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji - - - 1 500 000 2011 1kpl. 

41 Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. 
Mehoffera    100 000 2011-2014 (całkowity koszt inwestycji 

400 000zł) 

42 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli 
Borowiczki i Parcele 8 000 000 8 000 000 5 037 000 0 2008-2010 

Budowa ok. 22 km 
kanalizacji sanitarnej 
Budowa 7 przepompowni 
ścieków 
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Koszt (PLN) 
L.p. Nazwa zadania 

2008 2009 2010 2011 
Termin 

realizacji Efekty rzeczowe 

43 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie  

33 784 
000 40 009 000 26 295 000 0 2008-2010 

Zadanie polega na 
przebudowie i rozbudowie 
oczyszczalni ścieków w 
zakresie: 
 oczyszczania ścieków 
(rozbudowa i dostosowanie 
do nowych warunków 
części mechanicznej i 
biologicznej OŚ), 
 gospodarki osadowej, 
 gospodarki gazowej, 
 automatyki i pomiarów. 
 

44 Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków  
przy ul. Jasnej 0 10 249 390 3 305 000 0 2009-2010 

Budowa budynku krat i 
piaskownika, zbiornika 
retencyjnego, komory K7 i 
K1, oraz sieci 
zewnętrznych, 
modernizacja pompowni, 
przebudowa zbiornika 
czerpnego. 
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Koszt (PLN) 
L.p. Nazwa zadania 

2008 2009 2010 2011 
Termin 

realizacji Efekty rzeczowe 

45 Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji 
wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura 0 6 443 270 0 0 2009 

Budowa budynku 
trafostacji z agregatem, 
2 zbiorników czerpnych 
przepompowni, 
2 komór połączeniowych, 
komora zasuw, komora 
pomiarowa,  
komory rozdziału ścieków 
i dwie studzienki 
kanalizacji grawitacyjnej 
na projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
 

46 Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z 
pompownią P5 0 5 500 000 0 0 2009 

Budowa podwójnego 
rurociągu tłocznego na 
odcinku o długości około 
1540 m wraz z likwidacją 
istniejących rurociągów 
żeliwnych . 

47 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na 
deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka 3 000 000 24 800 000 41 600 000 41 600 000 2009-2013 

Projekt oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w 
centrum miasta Płocka – 
ok. 21 km 
Renowacji kanalizacji 
sanitarnej, obecnie 
ogólnospławnej – ok.13 km 
Odtworzeniu dróg i 
chodników. 
(cały koszt inwestycji - 146 
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Koszt (PLN) 
L.p. Nazwa zadania 

2008 2009 2010 2011 
Termin 

realizacji Efekty rzeczowe 

600 000) 

48 
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli 
Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do 
oczyszczalni ścieków w Maszewie 

0 1 880 000 11 605 000 14 520 000 2010-2013 

Projekt oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
osiedlach Góry i 
Ciechomice, budowie 
odcinka tłocznego, w tym 
przewiert pod Wisłą – 
włączenie do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej 
odprowadzającej ścieki do 
oczyszczalni w Maszewie, 
likwidacja oczyszczalni w 
Radziwiu i Górach.  
(cały koszt inwestycji - 42 
690 000) 

49 Modernizacja pompowni II - - - 7 700 000 2011 

Przebudowa układu 
technologicznego 
pompowni wraz z wymianą 
pomp 
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Załącznik nr 4. Zadania w zakresie poprawy gospodarki ściekowej do realizacji przez Urząd Miasta w latach 2008-2011. 
 

Plany finansowe w tys. zł. Lp. Nazwa  zadania 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

Efekt ekologiczny 

1. Regulacja rzeki Rosicy  100, 00 350, 00 1 000, 00 
 400, 00 
MFOŚiGW 

 Wykonanie regulacji rzeki 
Rosicy umożliwi rozwój 
infrastruktury drogowej w 
zachodniej części osiedla 
Borowiczki zapewniając 
bezpieczny odpływ wód 
deszczowych z tych terenów 
poprzez nowo wykonaną 
oczyszczalnię wód 
deszczowych przy ul. 
Zgodnej. Regulacja rzeki 
Rosicy wykonana była w 
trosce o dobro środowiska z 
zachowaniem warunków 
obowiązujących dla obszaru 
NATURA 2000 
(zainstalowano 20 szt. budek 
lęgowych dla ptaków, a 
wykonane wycinki drzew 
zrekompensowane będą 
nasadzeniami roślinności 
rodzimej dla tego obszaru). 
Realizacja zadania poprawiła 
również bezpieczeństwo 
powodziowe tego terenu 
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Plany finansowe w tys. zł. 

poprzez eliminację niszczenia 
wału przeciwpowodziowego 
przez wody rzeki Rosicy. 
Wykonano nowe koryto rzeki 
w bezpiecznej odległości od 
wału. 

2. Uporządkowanie 
gospodarki wodami 
opadowymi na osiedlach 
Borowiczki i Imielnica 

3 000, 00 2 000, 00 
1 500, 00 
MFOŚiGW 

  Wykonanie oczyszczalni 
umożliwi odprowadzenie 
oczyszczonych wód 
opadowych z powierzchni 
zlewni ~200ha 

3. Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej w rejonie 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Płocku 
przy ul. Obrońców 
Westarplatte. 

   56, 00    W wyniku realizacji tej 
inwestycji, przy dużych 
opadach deszczu,  nie będą 
zalewane piwnice budynku 
mieszkalnego. 
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III.  Geologia i geomorfologia terenu 
         
 Płock posiada charakterystyczną lokalizację w odniesieniu do warunków 
geomorfologicznych, co determinuje liczne walory krajobrazowe i turystyczne miasta, a z drugiej 
strony generuje rozmaite problemy techniczne związane z rozwojem budownictwa i ochroną 
istniejącego ukształtowania terenu. Aktualna rzeźba terenu jest wynikiem działalności lądolodu 
z najmłodszego zlodowacenia (syn.: zlod. Bałtyckie, zlod. Wisły, zlod. Północnopolskie), 
jak również działających do chwili obecnej procesów fizycznych (erozja, denudacja, akumulacja). 
Pod względem budowy geologicznej Płock leży na styku dwóch jednostek strukturalnych, 
przez co zwłaszcza utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe (plejstocen, holocen) charakteryzują 
się wysokim stopniem skomplikowania budowy, który zwiększony został dodatkowo powstałymi 
zaburzeniami glacitektonicznymi (działanie lądolodu w okresie zlodowacenia).  
Stopień skomplikowania warunków geologicznych przekłada sie bezpośrednio na przydatność 
poszczególnych terenów jako terenów inwestycyjnych i planowanych pod zabudowę. 
W bezpośrednim podłożu na obszarze miasta dominują utwory czwartorzędowe, związane 
genetycznie ze zlodowaceniami Wisły, Odry i Warty. W profilu pionowym wysoczyzny przeważają 
gliny zwałowe, mułki zastoiskowe, iły i mułki warstwowe, a w dolinie Wisły, 
w obrębie tarasów, osady akumulacji rzecznej – mady i piaski różnej granulacji oraz w miejscach 
pozostałości dawnego koryta rzecznego, zagłębień bezodpływowych i cieków okresowych – 
namuły i marginalnie torfy. 
 Aktualnie na terenie Gminy Płock nie jest prowadzona działalność wydobywcza kopalin 
pospolitych. W przeszłości na terenie miasta eksploatowane były następujące złoża: 

1. Góry I – surowce ilaste ceramiki budowlanej (ił, glina). Złoże rozpoznane szczegółowo, 
eksploatację rozpoczęto w 1949 roku metodą odkrywkową ścianową. Grupa złoża III, ilość 
pokładów: 1, powierzchnia złoża: 3,73 ha, średnia głębokość spągu: 8,8 m, miąższość 
warstwy kopaliny: 2,8 – 14,8 m. Zasoby bilansowe kategorii C1: 334 tys. m3. 

2. Góry II – surowce ilaste ceramiki budowlanej (ił i mułek). Powierzchnia złoża: 1,47 ha. 
Eksploatacji zaniechano w 1997 roku. 

3. Parowa – surowce ilaste ceramiki budowlanej. Złoże eksploatowane w latach 70-tych. 
Obecnie eksploatacja zaniechana. 

4. Lisia II – kruszywo naturalne (piasek). Złoże o powierzchni 0,61 ha. Obecnie złoże nie jest 
już eksploatowane. 

5. Parcele I i II – kruszywa naturalne, powierzchnia złoża ok. 1 ha, obecnie eksploatacja 
zaniechana. 
 

Jakość wód podziemnych   

       Zadania dotychczasowe na terenie ZP PKN ORLEN S.A. nadal są w trakcie realizacji, 
stanowią kontynuację wcześniejszych badań, które rozpoczęto od roku 1975. Badania te były 
prowadzone przez szereg firm i ośrodków naukowych, m.in. Państwowy Instytut Geologiczny. 
W wyniku tych prac stwierdzono skażenie wód poziomu przypowierzchniowego produktami 
ropopochodnymi na znacznej części terenu zakładu. Do chwili obecnej, w efekcie działań w 
zakresie mającym na celu rekultywację środowiska gruntowo-wodnego, rozpoznano pięć plam 
produktów ropopochodnych na zwierciadle wód podziemnych.  
Sczerpywanie fazy wolnej produktów ropopochodnych prowadzone jest systematycznie jako 
kontynuacja prac opisanych w  „Programie ochrony środowiska dla Miasta Płocka” z 2004 roku. 
W roku 2007 na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. pracowało jednocześnie 
9 stanowisk automatycznych i 1 stanowisko poziomego drenażu na plamie A oraz 3 stanowiska 
automatyczne na plamie B. Ponadto ze 187 otworów na wszystkich plamach, produkt naftowy 
sczerpywano ręcznie (stan na grudzień 2007 r.). Pomiary terenowe miąższości warstwy 
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zanieczyszczenia węglowodorowego oraz położenia zwierciadła wód podziemnych pierwszego 
poziomu prowadzone są z częstotliwością: plama A – raz w miesiącu, plama B – raz w miesiącu, 
plama C – raz na pół roku, plama D – raz na kwartał, plama E - raz na pół roku. 
W roku 2007, na wszystkich plamach odzyskano łącznie 194554 dm3 produktu. Największy udział 
w odzysku ma plama A, z której odzyskano ok. 91 % całości produktu. Odzysk w stosunku do roku 
2006 jest o ok. 50% mniejszy, co spowodowane jest mniejszym odzyskiem z plamy B 
na skutek podwyższonego stanu zwierciadła wód gruntowych oraz lokalnych wahań zwierciadła na 
pozostałych plamach. 
             Średnia miąższość na poszczególnych plamach według ostatnich pomiarów: 
plama A – 0,16 m (stan na grudzień 2007 r.) 
plama B – 0,08 m (stan na grudzień 2007 r.) 
plama C – 0,09 m (stan na październik 2007 r.) 
plama D – 0,08 m (stan na październik 2007 r.) 
na plamie E odwiercono 5 dodatkowych piezometrów celem okonturowania plamy na kierunku 
zachodnim. W trzech piezometrach zanotowano obecność produktu ropopochodnego. Obszar ten 
będzie dalej monitorowany. 
 
Zamierzenia: 

• na rok 2008 planowana jest budowa bariery mechanicznej na plamie A; 
• pomimo widocznych efektów w postaci tysięcy litrów odzyskanego produktu należy nadal 

będą prowadzone działania naprawcze. Plamy wolnego produktu stanowią najważniejsze 
źródło zanieczyszczenia węglowodorami rozpuszczonymi w wodzie i wpływają na 
degradację środowiska gruntowo-wodnego. Celowe jest intensyfikacja i stała kontrola 
procesu sczerpywania wolnego produktu na wszystkich obszarach gdzie stwierdzono jego 
występowanie. 

 
 Ochrona Skarpy Płockiej 

  Od kilku lat nie prowadzi się monitoringu korony skarpy z powodu uszkodzeń i braków 
w sieci reperów służącej do pomiarów geodezyjnych przemieszczeń. Szczegółowa inwentaryzacja 
istniejących punktów pomiarowych oraz analiza aktualnych uwarunkowań wynikających 
z istniejącej zabudowy i stanu infrastruktury miejskiej, informacji o planowanych inwestycjach 
w rejonie korony skarpy, a przede wszystkim dane z rejestru osuwisk terenu miasta, posłużą 
do przygotowania projektu uzupełnienia sieci monitoringu przemieszczeń i realizowania pomiarów.   
 W ostatnich latach Skarpa Płocka stała się obszarem żywego zainteresowania inwestorów, 
zwłaszcza na polu projektów deweloperskich i budowy obiektów użyteczności publicznej. 
W związku z powyższym na pierwszy plan w problematyce związanej z funkcjonowaniem Skarpy  
wyłaniają się zagadnienia poświęcone poprawnemu i odpowiedzialnemu określeniu warunków 
geologiczno-inżynierskich i budowlanych dla terenów potencjalnie rozważanych pod zabudowę. 
 Podstawowymi problemami do rozwiązania na etapie projektowania są: 
− zagrożenie osuwiskowe na poszczególnych odcinkach Skarpy Płockiej, związane z budową 

geologiczną, procesami geodynamicznymi zachodzącymi w sposób naturalny, jak też 
w wyniku antropopresji; 

− określenie i wykluczenie potencjalnego negatywnego wpływu nowej zabudowy na zabudowę 
istniejącą oraz stan istniejącej infrastruktury miejskiej; 

− określenie i wykluczenie obniżenia parametrów stateczności skarpy na skutek realizacji nowej 
zabudowy; 

− nienaruszanie stanu wykonanych w terenie konstrukcji stabilizujących zbocza oraz  roślinności, 
pełniącej taką funkcję.  
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Cele krótkoterminowe z zakresu ochrony Skarpy Płockiej zrealizowane do roku 2007: 
 

Wykonanie finansowe w tys. zł. 
L.p. Nazwa zadania 

2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 
Efekt ekologiczny 

1 Podejmowanie bieżących 
działań mających na celu 
zachowanie stateczności 
Skarpy Wiślanej w Płocku 

219, 06 138 ,66 225, 93 274 ,11 Stabilizacja zbocza 

2 Wymiana nawierzchni 
alejek spacerowych wraz 
z regulacją spływu wód 
opadowych na terenie parku 
za Tumem i przy Sądach 

60, 00 79 ,77 0,16  Nie osiągnięto zamie-
rzonego celu w latach 
2004-2007 w związku 
z brakiem prac 
w terenie z powodu 
nieuregulowanych 
spraw własnościo-
wych terenu 

3 Zabezpieczenie i odwodnie- 
nie Skarpy Wiślanej  
w rejonie Jaru Abisynia do 
Domu Technika 

825, 86
MFOŚiGW

i
150, 36

PFOŚiGW

 961,00
MFOŚiGW

 Stabilizacja zbocza 

 

 Program ochrony Skarpy Płockiej 

Cele do realizacji w latach 2008 - 2011: 
 
 

L.p. Zadanie do realizacji 
Koszt 

zadania 
w tys. zł. 

Efekt ekologiczny 

1 Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z 
regulacją spływu wód opadowych na terenie parku Za 
Tumem i przy Sądach (zakończenie inwestycji 
planowane jest w 2009 r.) 

3 960, 00 Stabilizacja zbocza 

2 Zabezpieczenie i odwodnienie skarpy wiślanej od 
Hotelu Starzyński do Jaru Kazimierza Wielkiego wraz 
z wykonaniem schodów (zakończenie inwestycji 
planowane jest w 2010 r.) 

2 400, 00 Stabilizacja zbocza 

3 Podejmowanie bieżących działań mających na celu 
zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w  Płocku 

900, 00 Stabilizacja zbocza 

4 Monitoring Skarpy Wiślanej 600, 00 Możliwość szybszego 
reagowania na zmiany mające 
wpływ na stateczność Skarpy 
i zapobieganie tym zmianom 

 
Ponadto zamierzane jest wykonanie: 

• rejestru terenów osuwiskowych na terenie miasta Płocka, 
• czynności mających na celu poprawę estetyki skarpy i obiektów zlokalizowanych w jej 

obrębie; 



35 

• czynności prowadzących do minimalizacji zagrożeń ze strony Skarpy Płockiej dla obiektów 
i mieszkańców miasta. 

 
Cel długoterminowy do roku 2015: 
Ochrona Skarpy Płockiej przed niekorzystnymi zjawiskami i zapobieganie 
występowania osuwisk i innych deformacji 
 

IV. Ochrona przed hałasem 
 
 Hałas komunikacyjny. 
 
Komunikacja drogowa jest jednym z najbardziej powszechnych i  dotkliwych źródeł hałasu. W 
związku ze wzrostem liczby pojazdów w mieście Płocku, a tym samym wzrostem natężenia ruchu 
następuje również wzrost natężenia hałasu komunikacyjnego. Dopuszczalne normy akustyczne 
(zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu  środowisku – Dz. U. Nr 120, poz. 826) przekraczane są na 
wszystkich badanych ulicach miasta. Najwyższy poziom hałasu występuje na trasach wylotowych i 
w centrum miasta. Problem hałasu drogowego  może być rozwiązany w sposób znaczący jedynie 
przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Dlatego też, tak bardzo istotne znaczenie ma 
budowa obwodnic miasta Płocka oraz II przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi. W 
2007 roku została oddana do użytku II przeprawa mostowa przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z I, II 
i V  odcinkiem dróg dojazdowych. Koszt mostu wyniósł 155 748,4 tys.zł, a dróg dojazdowych – 
151 526,9 tys. zł. W ramach tej inwestycji wykonano ekrany akustyczne. Ich koszt wyniósł - 2 915, 
3 tys. zł. Aktualnie rozpoczyna się budowa IV odcinka dróg dojazdowych. Wybudowanie tego 
odcinka  umożliwi połączenie miejskiego systemu komunikacyjnego z krajowym systemem 
drogowym poprzez włączenie ruchu w drogę krajową  nr 60 i  62. Zwiększenie przelotowości tych 
dróg, stanowiących szkielet komunikacyjny miasta Płocka nastąpi dopiero po wybudowaniu 
obwodnicy północnej miasta. Realizacja obwodnicy północnej to budowa nowego odcinka drogi 
krajowej nr 60 – od ul. Wyszogrodzkiej  w Płocku do miejscowości Goślice w gminie Bielsk. 
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest wspólnie z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad. Istnieje również koncepcja budowy północno-zachodniej obwodnicy od ul. Długiej do 
istniejącej drogi krajowej nr 62 w miejscowości Mościska. 

Dobry stan nawierzchni dróg w mieście  ma również  korzystny wpływ na poziom hałasu 
komunikacyjnego. W latach 2004-2007 wykonano remonty nawierzchni jezdni na ulicach - łącznie 
78593 m2. Działania te spowodowały zmniejszenie hałasu komunikacyjnego.   

Do działań, mających na celu ochronę mieszkańców przed hałasem należy również szybkie 
reagowanie  na interwencje mieszkańców. 

W związku z interwencjami Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 
Delegatura w Płocku wykonał na zlecenie Prezydenta Miasta Płocka pomiary hałasu: 
- w  2007 roku w 3 punktach zlokalizowanych na ul.  Otolińskiej, Piłsudskiego i Staszica (osiedle 
domków jednorodzinnych); wyniki pomiarów wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm 
zarówno w porze dziennej,  jak i  nocnej : (Pkt.11 – 68,8 dB (pora dzienna) i 64,2 dB (pora nocna), 
Pkt.2- 70,1 dB (pora dzienna) i 64,1 dB (pora nocna), 

Pkt.3– 55,3 dB (pora dzienna) i 48,4 dB (pora nocna). Sprawę przekazano zarządcy dróg (MZD) w 
celu podjęcia działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości 

- na początku 2008 roku w sąsiedztwie stacji paliw „Bliska”, zlokalizowanej przy 
ul.Wyszogrodzkiej, w związku z interwencją mieszkańców ulicy Czwartaków (uciążliwość 
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powodowana przez parkujące samochody ciężarowe przy stacji paliw „Bliska”). Pomiary hałasu 
komunikacyjnego wykazały przekroczenia obowiązujacych norm (uzyskane wyniki: dla pory 
dziennej – 62,6 dB, dla pory nocnej 53,4 dB). Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji 
parkingu dla samochodów ciężarowych. 

 
Hałas przemysłowy 
 

W ramach ochrony przed hałasem zakłady podejmują działania mające na celu zmniejszenie 
uciążliwości akustycznej dla mieszkańców miasta. 

 
PKN ORLEN S.A. 
 
Działania  w zakresie  ograniczenia emisji hałasu podjęte przez Zakład w latach 2004-2007; 
  w 2004 roku  -  revamping Instalacji Ekstrakcji Aromatów (łącznie na ochronę środowiska 

nakłady wyniosły – 51, 70 tys. zł. ), 
  w 2005 roku – modernizacja ekstrakcji Aromatów,  (łącznie na zadania z ochrony 

środowiska 179,35 tys. zł.), 
  w 2006 roku – wyciszenie sprężarek (łącznie na ochronę środowiska – 150, 49 tys. zł.), 
  w 2007 roku – wymiana silników elektrycznych na Blokach Wodnych (łącznie na ochronę 

środowiska – 122,20 tys. zł.). 

 W planach na lata 2008 – 2011 jest zadanie - wyciszenie wentylatorów powietrza na kotłach 
K4, K5, K6 i K7 w Zakładzie Elektrociepłowni. 

Levi-Strauss Poland 
Pomiary MWIOŚ (w związku z kontrolą interwencyjną) wykonane w zakładzie Levi Strauss Poland 
w grudniu 2007 r. br. (47,7 dB pora dzienna, 38,4 dB pora nocna) nie wykazały przekroczenia 
dopuszczalnych norm. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu wygasła w 2006 roku. 
 
 Realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem ujętych w Programie ochrony 
środowiska przedstawia poniższa tabela: 
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Program operacyjny dla pola : Hałas 

 
Wydatkowane środki (w tys.zł.) 

Lp. Zadanie 
Termin 

realizacji 
wg POŚ 

Realizatorzy 
Koszt 

zadania 
w tys.zł. 

Opis zadania, termin 
wykonania, efekty działań 

i uwagi 2004 2005 2006 2007 

Źródła 
finansowania 

1 Komputerowa baza 
danych instalacji 
posiadających 
pozwolenie na 
emitowanie hałasu 
do środowiska 

 
 
2004-2005 

 
 
Urząd Miasta 

 Obecnie nie ma już 
ustawowego wymogu 
uzyskiwania pozwoleń 
na emitowanie hałasu do 
środowiska. Oddział Ochrony 
Środowiska posiada pełne 
dane nt. decyzji  o 
dopuszczalnym poziomie 
hałasu. 

     

2 Opracowanie map 
akustycznych dla 
obszarów 
położonych wzdłuż 
dróg, których 
eksploatacja może 
powodować 
negatywne 
oddziaływanie na 
środowisko 

2005 Miejski 
Zarząd Dróg 

 Ustawowy obecnie termin 
opracowania map 
akustycznych to rok 2012. 
MZD wystąpi o przyznanie z 
Budżetu Miasta Płocka 
środków na opracowanie map 
dla obszarów położonych 
wzdłuż dróg, których 
eksploatacja może 
powodować negatywne 
oddziaływanie  na środowisko 
łącznie z generalnym 
pomiarem natężenia ruchu -  z 
wykorzystaniem na ten cel 
w 2010 roku. 
Od 2005 roku Miasto Płock 

 1,83 3,00   
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finansuje prowadzenie 
monitoringowych pomiarów 
hałasu komunikacyjnego. 

3 Opracowanie 
programów 
ograniczania hałasu 
na obszarach, na 
których poziom 
hałasu przekracza 
dopuszczalną 
wartość 

2006-2007 Generalna 
Dyrekcja 
Dróg 
Krajowych 
Zarząd Dróg 
Woj. 
Miejski 
Zarząd Dróg 

 Nie opracowano      

4 Budowa 
zabezpieczeń przed 
uciążliwościami 
akustycznymi np. 
(budowa ekranu  
przy budynku 
wielorodzinnym ul. 
Wyszogrodzka 
161) 

2004-2007 Urząd Miasta 
Płocka 
 
Miejski  
Zarząd Dróg 

3,93 Wykonano ekspertyzę 
odnośnie celowości budowy 
ekranów dźwiękochłonnych 
w rejonie budynku 
mieszkalnego przy 
ul.Wyszogrodzkiej 161, która 
wykazała brak uzasadnienia 
dla budowy tych ekranów. 

3,93    Budżet 
Miasta 
Płocka 

5 Zwiększanie ilości 
izolacyjnych pasów 
zieleni wzdłuż dróg

2004-2007 Miejski 
Zarząd Dróg 

 Do tej pory nie tworzono 
nowych pasów zieleni  
izolacyjnej. MZD zajmuje się 
utrzymaniem zieleni wysokiej 
dopiero od 2006 r. 
Z uwagi na ograniczenia 
przestrzenne i wąskie pasy 
drogowe ulic nie można 
traktować zieleni przydrożnej 
jako naturalnych izolacyjnych 
pasów zieleni i powiększać 
ich powierzchni.W statucie 
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określającym działalność 
MZD, planowana jest zmiana 
dopuszczająca sadzenie i 
pielęgnację drzew również 
poza pasami drogowymi ulic 

6 Modernizacja i 
remonty ulic na 
terenie miasta 

2004-2007 Urząd Miasta 
Płocka 

 W latach 2004-2007 
wykonano (MZD) remonty 
nawierzchni jezdni na ulicach: 
Bielska,  
Gwardii Ludowej, 
Kobylińskiego, 
 Miodowa,  
Kościelna,  
Chopina,  
Ciechomicka,  
Kwiatka,  
Północna, 
 11-go Listopada,  
Jaśminowa,  
Przyszkolna,  
Gintera, Dobrowolskiego, 
Słoneczna  
- łącznie 78593 m2. 

 
 
 
1569,75

 
 
 
 
1867,66 
1126,36 
637,15 
 

 
 
 
 
1138,18 
 
1121,29 
272,46 
1507,95 
226,68 
1459,81 
985,47 
 
 
 
64,69 
4136,51 
 

 
 
 
 
 
 
 
417,78 
601,82 
1917,65
646,40 
1741,63
1702,15
113,92 
 
142,21 
 

Budżet 
Miasta 
Płocka 

7 Działania 
edukacyjne 
promujące transport 
zbiorowy i 
alternatywny 
(rowery) 

2004-2007 Urząd Miasta 
Płocka 
 
RCEE 
szkoły 

 Zachęcanie użytkowników 
samochodów do udziału 
w corocznej ogólnoświatowej 
akcji „Dzień bez samochodu.”
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V. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii i klęsk 
żywiołowych 
 
 Corocznie w Miejskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (MFOŚiGW) 
zostaje ustalona wysokość środków finansowych, które przeznacza się na prewencję i usuwanie 
skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem 
lub awarią techniczną powodującą zagrożenie dla środowiska. 
 W roku 2006 środki finansowe wydatkowano głównie na dowóz wody pitnej dla 
mieszkańców ulic: Szkutniczej, Granicznej, Jordanowskiej, Wesółki i Grabówki z powodu klęski 
suszy. Natomiast w roku 2007 największą ilość środków finansowych  przeznaczono na usuwanie 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi terenu działki u zbiegu ul. Kolejowej i Portowej 
spowodowanego przez nieznanego sprawcę. Usunięcie tych zanieczyszczeń miało na celu 
niedopuszczenie do degradacji gruntu i wód podziemnych. 
 W następnych latach planuje się rezerwowanie w MFOŚiGW środków finansowych na 
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii i klęsk żywiołowych. 
 

VI. Poprawa jakości powietrza 
 

Według danych WIOŚ za 2006 rok, z terenu Miasta Płocka emitowana jest następująca ilość 
zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych – emisja ze źródeł energetycznych i 
technologicznych, obszarowych (powierzchniowych) – osiedla domków jednorodzinnych 
ogrzewanych indywidualnie i liniowych – emisja komunikacyjna (Mg/rok): 

 
Rodzaj źródła emisji SO2 NO2 CO PM10 
źródła punktowe 30699,86 7941,25 353,85 767,85
źródła obszarowe 581,17 315,69 821,35 2554,86
źródła liniowe 43,24 569,92 1327,85 765,68
 

Na stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Płocka mają wpływ 
zanieczyszczenia pochodzące : 
- z procesów spalania paliw - zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń (zanieczyszczenia: 
pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla), 
- ze środków transportu kołowego (zanieczyszczenia: tlenki azotu, węglowodory, tlenek węgla, pył, 
ołów), 
- z procesów produkcyjnych (zanieczyszczenia: węglowodory i ich pochodne, fluor, pyły, 
dwutlenek siarki, siarkowodór i inne specyficzne dla danej produkcji substancje). 

Na terenie miasta Płocka zanieczyszczenie powietrza powodują źródła energetyczne 
i technologiczne, kotłownie olejowe osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej 
oraz kotłownie indywidualne budynków mieszkalnych. Wielkość zapotrzebowania na ciepło dla 
miasta pokrywane jest z sieci cieplnej w 69,2%, z sieci gazowej 15,2 %, kotłowni węglowych  
13,7  % oraz innych źródeł 1,9%. 

Ważnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest również przemysł chemiczny, 
komunikacja i transport. 

Głównym emitentem zanieczyszczeń energetycznych i technologicznych do powietrza na 
terenie miasta Płocka jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz spółki, które wydzieliły się z 
jego struktury m. in.: ORLEN Oil Sp. zo.o., ORLEN Eko Sp. z o. o., ORLEN KolTrans Sp. z o. o., 
ORLEN Asfalt Sp.z o. o., ORLEN Laboratorium Sp.z o. o.  
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Wielkości zanieczyszczeń z Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w latach 2004-2007 
 

Wielkość emisji [Mg] Lp. Rodzaj 
zanieczyszczenia 2004 2005 2006 2007 

1 Dwutlenek siarki 26953,78 25546,33 30578,34 20973,30
2 Dwutlenek azotu 6460,86 6782,19 7983,84 7474,71
3 Tlenek węgla 328,34 384,4 307,6 762,38
4 Suma węglowodorów 1090,34 1106,88 1244,07 561,74
5` Pył ze spalania paliw 334,01 431,08 748,10 574,53
6 Dwutlenek węgla 5277522,0 5510322,57 6553571,87 6238941,29
7 Metale ciężkie - - - -
 
 Wg informacji uzyskanych z PKN ORLEN S.A. spadek emisji SO2 w roku 2007 był 
wynikiem zmniejszenia zawartości siarki w spalonych paliwach (większe spalanie gazu) dla 
Elektrociepłowni w celu dostosowania się do zaostrzonych norm emisji od 1 stycznia 2007r. 
 
 Wielkość emisji z poszczególnych spółek wydzielonych ze struktury ORLENU przedstawia 
poniższa tabela: 
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Wielkość emisji zanieczyszczeń w latach 2004-2007 w Spółkach ORLENU [Mg/rok] 
 
 

Nazwa Spółki 

ORLEN Asfalt Sp. z o. o. ORLEN Oil Sp. z o. o. ORLEN KolTrans Sp. z o. o. ORLEN Eko Sp. z 
o. o. 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2006 II półrocze 2007 2007 
pył ogółem 1,23 1,63 0,0 0,0 0,06 0,120 0,159 0,195 -  18,40 
SO2 103,01 105,92 137,7 219,13 2,267 5,7298 5,9510 7,146 -  2,867 
NO2 20,02 14,77 1,56 3,56 11,59 26,21 28,590 28,45 -  30,370 
CO 67,50 27,18 31,56 37,27 0,159 0,324 0,354 0,265 -  0,180 
węglowodory 
aromatyczne 

0,0017 0,0023 0,0024 0,0031 1,055 1,986 2,087 1,896 0,430776 0,9546466  

węglowodory 
alifatyczne 

0,1576 0,1307 0,0711 0,1392 8,504 15,91 16,71 15,002 - -  

metale ciężkie - - - - - - - - - -  
benzen - - - - - - - - 0,00200838 0,00340533 - 
ksylen - - - - - - - - 0,000089886 0,000161043 - 
toluen - - - - - - - - 0,00173295 0,003534087 - 
węglow. aromat. 
inne 

- - -      0,000275224 0,000564439  

węglów. alifat. do 
C12 

- - -      4,438657957 8,32543388  

węglowodory 
alifat. inne 

- - -      - 0,252  

 
oraz ORLEN Laboratorium Sp. z o. o. – emitowane zanieczyszczenia z dygestoriów to m.in.: alkohole alifatyczne, amoniak, kwasy organiczne i 
nieorganiczne, etery, ketony. 
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 W ramach ochrony powietrza w latach 2004-2007 PKN ORLEN S.A przeprowadził 
następujące działania: 
 
− dostosowanie instalacji HON VI do produkcji oleju napędowego o zawartości siarki poniżej 10 

ppm, 2005-2006, 
− budowa instalacji do Hydroodsiarczania Oleju Napędowego z instalacji HOG, 2006-2007, 
− budowa instalacji HON VII wraz z infrastrukturą,  
− modernizacja palników kotła 00-320 Nr 3 w Zakładzie Elektrociepłowni. 

 
 W celu dalszej minimalizacji emisji przemysłowej należy likwidować źródła emisji 
niezorganizowanej na terenie zakładów, promować i wdrażać nowoczesne energooszczędne 
technologie, kontrolować przestrzeganie przez poszczególne zakłady norm odnośnie emisji 
zanieczyszczeń, stosować hermetyzację procesów technologicznych. 

 
Uciążliwość odorowa na terenie miasta Płocka  
 
 Źródłami uciążliwości odorowej na terenie miasta są przede wszystkim procesy 
technologiczne odbywające się w zakładach przemysłowych, szczególnie w PKN ORLEN S.A. 
oraz w zakładach przetwórstwa mięsa. W ostatnim czasie dzięki inwestycjom prowadzonym w 
PKN ORLEN S.A. oraz innych spółkach powiązanych technologicznie z tym zakładem emitowane 
odory są uciążliwe dla mieszkańców tylko sporadycznie w czasie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych.  
 W zakładach przetwórstwa mięsa emisja odorowa powstaje w szczególności podczas 
przechowywania i transportu odpadów poubojowych oraz podczyszczania ścieków przemysłowych. 
Sporadycznie, szczególnie latem,  występowały uciążliwości związane z emisją gazów złowonnych 
z terenu PZD SADROB SA. - pochodziły one z funkcjonującej w zakładzie podczyszczalni i 
systemu kanalizacyjnego Jednak dzięki dyscyplinowaniu zakładu przez Oddział Ochrony 
Środowiska oraz podjętym przez  zakład działaniom własnym – organizacyjnym i inwestycyjnym 
oraz prawnym (od połowy 2006r. PZD SADROB SA. posiada wydane przez Prezydenta Miasta 
Płocka pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji ubojni  znajdującej się w Płocku przy ul. 
Bielskiej 57, które nakłada na zakład szereg obowiązków z zakresu ochrony środowiska), wiele 
źródeł odorowych zostało wyeliminowanych. Jednak specyfika zakładu powoduje, że całkowicie 
nie ma możliwości uniknięcia tego typu uciążliwości. 
 

Drugim ważnym elementem emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne, obejmujące takie 
substancje jak: tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja ta wraz ze 
zwiększaniem się ilości pojazdów wykazuje tendencję wzrostową.  
Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu w mieście jest  zbyt mała 
przepustowość dróg, a w szczególności brak obwodnic, które mają na celu wyprowadzenie ruchu 
komunikacyjnego poza centrum.  

Emisja komunikacyjna jest najbardziej uciążliwa dla mieszkańców ulic położonych przy 
ruchliwych trasach komunikacyjnych i w gęstej zabudowie mieszkalnej.  
W celu zmniejszenia uciążliwości powodowanych przez transport drogowy podjęto następujące 
działania: 
•  oddano do użytkowania II przeprawę mostową wraz z I, II i V odcinkiem dróg 
dojazdowych, co częściowo odciążyło most drogowo-kolejowy, 
•  do końca 2008 r. planowane jest zakończenie budowy IV odcinka dróg dojazdowych, 
dzięki czemu nastąpi m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w centrum 
miasta, 
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•  projektowana jest budowa północnej obwodnicy miasta Płocka, dzięki czemu nastąpi m.in. 
zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych dla mieszkańców, zmniejszenie ruchu tranzytowego 
przez miasto. 
Ponadto corocznie, w ramach akcji „Dzień bez  samochodu” w lokalnej prasie  promowany jest 
transport ekologiczny. W dalszym ciągu promowana jest budowa ścieżek rowerowych. 
 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta jest emisja zanieczyszczeń z 
emitorów o niskiej wysokości. Dotyczy to emisji z lokalnych kotłów grzewczych oraz palenisk 
domowych. Zjawisko takie występuje na terenach o zwartej zabudowie z dużą ilością 
indywidualnych palenisk w budynkach jednorodzinnych oraz w zakładach usługowych i 
przemysłowych małej wielkości.  

W celu poprawy stanu czystości powietrza na terenie Płocka należy dążyć do likwidacji 
palenisk węglowych i zapewnić mieszkańcom dostęp do gazociągu lub sieci cieplnych, w 
szczególności w centralnych częściach miasta.  

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń z budynków komunalnych, w latach 2004-2007  
zrealizowane zostały następujące prace: 
 
1. Termomodernizacja budynków – ograniczanie strat ciepła 

 
- budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 12, koszt 192,6 tys. zł.(2004), 
- budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 18, koszt 149,8 tys.zł.,(2004), 
- budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 20, koszt 97,3 tys.zł.,(2004), 
- budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 1 i 3, koszt 110,1 tys.zł.,(2004), 
- SP Nr 20 przy ul. Korczaka, koszt 136,5 tys.zł., (2005), 
- budynek mieszkalny przy ul. Bukowej 40, koszt 83,5 tys.zł.,(2006), 
- budynek mieszkalny przy ul. Bielskiej 12, koszt 193,6 tys.zł.,(2006), 
- S.P. Nr 16 przy ul. Piasta Kołodzieja, koszt 600,7 tys.zł., (2006), 
- ZSZ nr 6 przy ul. Padlewskiego 2, koszt 245,9  tys.zł., (2006), 
- M.P. Nr 34 przy ul Pocztowej, koszt 84,5 tys.zł., (2006), 
- budynek mieszkalny przy ul. Kwiatka 11, koszt 292,9 tys.zł.,(2007), 
- budynek mieszkalny przy ul. Padlewskiego 16, koszt 253,4 tys.zł.,(2007), 
- budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 17, koszt 235,7 tys.zł.,(2007), 
- SOSW Nr 2 przy ul. Lasockiego 14, koszt 227,0 tys.zł., (2007), 
- ZST Płock przy ul. Kilińskiego 4, koszt 323,8 tys.zł. (2007), 
- S.P. Nr 13 przy ul Sierpeckiej, koszt 49,9 tys.zł., (2007), 
- M.P. Nr 14 przy ul. Miodowej 8/1, koszt 149,9 tys. zł.(2007), 
 
2. Podłączenia do sieci  
 
- budynek mieszkalny przy ul. Dojazd 13, koszt 83,9 tys.zł.,(2004), 
- budynek mieszkalny przy ul. Bielskiej 12, koszt 73,3 tys.zł.,(2005), 
- budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 5, koszt 110 tys.zł.,(2005), 
- budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 3, koszt 48,8 tys.zł.,(2005), 
- budynek mieszkalny przy ul. Kolegialnej 11, koszt 50,7 tys.zł.,(2006), 
- budynek mieszkalny przy ul. Padlewskiego 16, koszt 67,3 tys.zł.,(2007), 
- budynek mieszkalny przy ul. Górnej 56, koszt 242,8 tys.zł.,(2007), 
 
3. Budowa kotłowni olejowych i gazowych 
 
- budynek mieszkalny przy ul. Kwiatka 14, koszt 64,9 tys.zł.,(2004) – kotłownia olejowa, 
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- budynek mieszkalny przy ul. Kwiatka 55, koszt 102,4 tys.zł.,(2004) – kotłownia olejowa, 
- budynek mieszkalny przy ul. Bukowej 40, koszt 125 tys.zł.,(2004) – kotłownia gazowa, 
- budynek mieszkalny przy ul. Kwiatka 11, koszt 64,9 tys.zł.(2007) – kotłownia olejowa, 
 
Do zmniejszania zanieczyszczeń powierzchniowych (likwidacji palenisk domowych) przyczynia się 
również rozbudowa sieci cieplnej i gazowej.  

Gospodarką gazową na terenie miasta zajmuje się Mazowiecki Operator Systemu 
Dystrybucyjnego w Warszawie. Sieć gazowa to głownie gazociągi średniego ciśnienia o długości 
130,3 km, które zasilają głownie odbiorców indywidualnych i niewielki procent odbiorców 
przemysłowych. 

Właścicielem sieci cieplnej, zasilanej z elektrociepłowni PKN ORLEN S.A., jest Fortum 
Płock Sp. z o. o. Na terenie miasta sieć cieplna ma długość 126,34 km.   

W latach 2004-2007 Fortum Płock Sp. z o. o. podejmowało następujące działania mające 
wpływ na poprawę środowiska: 
- budowa sieci cieplnej magistralnej w technologii rur preizolowanych w systemie   bezkanałowym 

o dł. 2 x 3 296 mb, o średnicy dn 406,4/560 – magistrala „C” w Płocku, 
- budowa sieci ciepłowniczej w ul. Kościuszki, 
- budowa sieci ciepłowniczej w ul. Piekarskiej, 
- rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Armii Krajowej, 
- rozbudowa sieci ciepłowniczej w Al. Jana Pawła II, 
- partycypacja w kosztach obydwu etapów modernizacji sieci ciepłowniczej w ul. Tumskiej, 
- przyłączenie sieci ciepłowniczej Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego, 
- modernizacja sieci na osiedlach: Miodowa, Tysiąclecia, Łukasiewicza, Skarpa, 
- przyłączenia obiektów dotychczas ogrzewanych z niskoemisyjnych źródeł ciepła,  
- przyłączenia nowych obiektów realizowanych w obszarze sieci ciepłowniczych. 
 
Budowa Magistrali „C” w Płocku stworzyła  realną możliwość zlikwidowania pracujących na 
terenie miasta uciążliwych dla środowiska niskoemisyjnych lokalnych węglowych źródeł ciepła, 
jak: kotłownie, piece akumulacyjne, piece i kotły węglowe małej mocy. 
 
Efekt ekologiczny uzyskany z realizacji przedsięwzięcia Magistrala „C” liczony w okresie 
rocznym. 
 

Rodzaj emisji substancji 
szkodliwych dla środowiska 

Ilość zanieczyszczeń emitowanych 
przed rozpoczęciem realizacji 

zadania [Mg/rok] 

Ilość zanieczyszczeń emitowanych po 
zakończeniu modernizacji  

[Mg/rok] 
Pył ogółem 276,9 3,5 

Dwutlenek siarki 206,8 123,8 
Dwutlenek azotu 18,5 24,1 

Tlenek węgla 830,8 0,4 
 
Ponadto w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń  jak również podwyższenia niezawodności 
funkcjonowania systemu ciepłowniczego miasta Fortum Płock zamierza modernizować sieci. 
Likwidowane i wymieniane będą przestarzałe rozwiązania techniczne. 
 

Na terenie Płocka prowadzony jest monitoring powietrza przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A. W sumie mamy siedem stacji monitoringowych z czego: jedna należąca do 
WIOŚ zlokalizowana przy ul. Reja 3, trzy należąca do WSSE  zlokalizowane są przy ul. Jasnej 8, 
Piaska 5, Kolegialnej 20 i trzy należące do PKN ORLEN S.A. zlokalizowane przy Gimnazjum Nr 5 
-ul. Królowej Jadwigi, w Maszewie i Trzepowie.  
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 Na podstawie wyników uzyskiwanych z pomiarów monitoringowych można stwierdzić, że 
stan czystości powietrza atmosferycznego w Płocku systematycznie się poprawia. Z danych ze 
stacji pomiarowych przy ul. Reja i Kolegialnej wynika, że w latach 2004-2007 na terenie miasta 
Płocka odnotowano przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłu PM10 co jest związane z 
zanieczyszczeniami komunikacyjnym i niska emisją. 
 

Miasto Płock jest w trakcie opracowywania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
gaz.  Zakończenie opracowywania planu przewidziane jest na lipiec 2008r. 
W trakcie realizacji jest budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej. W tym roku planuje 
się zakończenie budowy IV odcinka łączącego rondo w Tokarach z Ciechomicami. Zrealizowanie 
tej inwestycji zmieni organizację ruchu w naszym mieście. Po zakończeniu tej inwestycji możliwy 
będzie ruch tranzytowy przez nowy most. Na bieżąco realizowana jest budowa w naszym mieście 
ścieżek rowerowych.  

Miasto ma w planach budowę „obwodnicy północnej” łączącej ul. Wyszogrodzką z 
miejscowością Goślice. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przy współudziale Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Miasto posiada również koncepcję budowy „obwodnicy północno – zachodniej”.  Inwestycja ta 
planowana jest na lata 2006 – 2011. 

W planach inwestycyjnych miasta na lata 2008-2010 mających wpływ na poprawę stanu 
powietrza atmosferycznego jest dalsza modernizacja kotłowni węglowych oraz termomodernizacja 
obiektów będących w gestii miasta.  

Na lata 2008-2011 planowana jest „Budowa linii tramwajowej” uwzględniającej połączenie 
Płocka z miejscowościami Słupno i Stara Biała. 
W związku z realizowaną przez Fortum Płock Sp. z o. o. strategią zwiększania sprzedaży ciepła 
przez przyłączanie nowych odbiorców w latach 2008-2011 planowana jest rozbudowa istniejącej 
sieci ciepłowniczej w kierunkach obszarów inwestycyjnego rozwoju budownictwa wielorodzinnego 
oraz nowopowstającego przemysłu i handlu. Rozbudowa obejmie obszary rozwojowe dla systemu 
ciepłowniczego, są to: 
– Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny  - odbiorcy przemysłowi, którzy będą zasilani z 

przyłączy doprowadzających ciepło z wykorzystaniem wybudowanej na terenie Parku sieci 
ciepłowniczej. 

– Osiedle Centrum i Śródmieście – nowi odbiorcy ciepła, którzy będą dołączani do sieci w miarę 
inwestowania, zakładana jest: 

- rozbudowa sieci od ul. Bielskiej w kierunku ul. Ostatniej, 
- rozbudowa sieci od ul. Królewieckiej do ul. Sienkiewicza w celu zasilenia projektowanego 
kompleksu inwestycyjnego „Złoty Róg”. 

– podłączenie do sieci cieplnej nowo projektowanych budynków zlokalizowanych wzdłuż ul. 
Piekarskiej – po północnej i południowej stronie ulicy oraz podłączanie budynków 
zlokalizowanych wzdłuż ul. Kościuszki, szczególnie po stronie parzystej. 

– Osiedle Podolszyce – Północ  
 - zakładana jest kontynuacja podłączania nowych odbiorców ulokowanych wzdłuż ul. Armii 

Krajowej oraz rozbudowa systemu na północ od ul. Armii Krajowej, a w perspektywie 
rozbudowa sieci głównej wzdłuż ul. Armii Krajowej, 

– zakładane jest podłączenie do systemu ciepła sieciowego obszaru wzdłuż ul. 
Wyszogrodzkiej (projektowane centra handlowe). 

– Osiedle Podolszyce – Południe 
 - zakładana jest kontynuacja podłączania nowych odbiorców ulokowanych wzdłuż ul. Jana 

Pawła II, 
- przewidywana jest rozbudowa głównej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana Pawła II od 
strony zachodniej i północnej. 
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Cele na lata 2008-2011 
 

W perspektywie długoterminowej działania koncentrować powinny się na ograniczaniu 
emisji przemysłowej i komunikacyjnej. 
Najskuteczniejszą formą ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem na terenie Płocka będzie 
likwidacja zanieczyszczeń u źródła poprzez działania w zakresie: ograniczania udziału 
indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu grzewczego miasta, szczególnie na 
terenach gęstej zabudowy, wspieranie działań inwestycyjnych ograniczających drogowy ruch 
tranzytowy przez centrum miasta.  
Do najważniejszych zadań zaliczyć należy: 
− Kontynuację monitoringu powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

Wojewódzka Stację Sanitarno Epidemiologiczną, PKN ORLEN S.A. 
− Zakończenie budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej. 
− Budowa „obwodnicy północnej”. 
− Budowa „obwodnicy północno-zachodniej”. 
− Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. 
− Kontynuacja termomodernizacji budynków. 
− Przyłączanie budynków do sieci cieplnej. 
− Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą. 
 
 

VII. Edukacja ekologiczna w latach 2004-2007 
 
 W Płocku prowadzona jest edukacja ekologiczna formalna (szkolna) i pozaszkolna. Cele 
krótkoterminowe do roku 2007 obejmowały: 
  kontynuację edukacji na temat ochrony środowiska w przedszkolach, szkolnictwie wszystkich 

szczebli oraz dla ogółu mieszkańców Płocka, 
  wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej, 
  zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz 

jego ochrony, 
  rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, 
  rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej, 
  opracowanie i sukcesywne wdrażanie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej. 

Wszystkie cele z wyjątkiem opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Programu Edukacji 
Ekologicznej są realizowane zarówno poprzez działania podejmowane przez Urząd Miasta Płocka, 
jak również RCEE, LOP, ZGRP czy placówki oświatowe. 
Zintegrowany Program Edukacji Ekologicznej nie został opracowany z uwagi na brak takiej 
potrzeby, natomiast zadania, które miał ten program obejmować dot. działań w jednostkach 
oświatowych i promocji działań miasta w zakresie ochrony środowiska są realizowane             m. 
in. poprzez dofinansowanie zadań ekologicznych z zakresu edukacji oraz promocji zachowań 
ekologicznych czy niekonwencjonalnych źródeł energii, które będą jednym z ważniejszych celów 
do realizacji w kolejnych latach. 
 Od wielu lat z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
finansowane są działania z zakresu edukacji ekologicznej. Finansowaniu podlegają zadania 
realizowane m. in. przez jednostki oświatowe z terenu miasta Płocka, Ligę Ochrony Przyrody, 
Związek Gmin Regionu Płockiego czy Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. 
Wydatki na edukację ekologiczną w latach 2004-2007 kształtowały się następująco: 



48 

2004 rok - 105.928,39 zł 
2005 rok -  91.639,83 zł 
2006 rok – 90.900,73 zł 
2007 rok - 109.320,30 zł 
 W analizowanym okresie – tj. w latach 2004 – 2007 Regionalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej realizowało zadania określone w piątym priorytecie ekologicznym – Edukacja 
ekologiczna mieszkańców – Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka. Wszystkie zadania 
dotyczyły celu długoterminowego dla edukacji ekologicznej pozaszkolnej.  
W/w cel został zrealizowany poprzez następujące formy działalności: 
− zajęcia stacjonarne i terenowe, 
− warsztaty, 
− plenery, 
− konkursy ekologiczne, 
− imprezy ekologiczne, 
− szkolenia, seminaria i konferencje. 
 W analizowanym okresie RCCE przy współpracy z Urzędem Miasta Płocka realizowało 
następujące programy: 
•  polsko - amerykański program edukacji ekologicznej „Krąg”, 
•  „Sięgnij po słońce” - wykorzystanie energii odnawialnej metodą „zrób to sam”, 
•  Działaj lokalnie IV i V Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
•  Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz młodzieży – Szkoła Liderów, 
•  Międzynarodowy Dzień Ziemi,  
• Kampania „Sprzątanie Świata” 
•  szkolenia i warsztaty dla administracji publicznej, przedsiębiorców z zakresu wdrażania 
prawa ekologicznego oraz najnowszych dostępnych technik. 
 Liga Ochrony Przyrody Okręg w Płocku realizuje przy wsparciu środków finansowych z 
PFOŚiGW olimpiady wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
konkursy o tematyce ekologicznej, m. in. „Przyroda Twój Przyjaciel”, „Mój las”, „Najlepiej 
pracujące szkolne koło LOP”, „Mój udział w 80-letniej działalności LOP”, „Znam i chronię”, 
projekty edukacyjne: ,,Ratujmy kasztanowce” oraz ,,Nie wypalajmy traw”, ,,Śmieć i my – czy 
wiesz, że odpady to także Twój problem”, „Bioróżnorodność Polski – ogrody ekologiczne”. 

 Ze środków PFOŚiGW wspierano w latach 2004-2007 następujące działania ekologiczne: 
 Miejskiego Ogrodu Zoologicznego:  zakup literatury specjalistycznej do biblioteki oraz 
komputera przenośnego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. 
 Związek Gmin Regionu Płockiego organizuje od wielu lat konkurs „Segreguj odpady”, w 
którym biorą udział jednostki organizacyjne z terenu miasta Płocka (przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Celem konkursu jest m. in.: pogłębienie i 
usystematyzowanie wiedzy na temat sposobu gospodarowania odpadami oraz rozbudzenie potrzeby 
działalności ekologicznej w zakresie ochrony najbliższego środowiska. 
 Działania ZGRP w latach 2004-2007 w zakresie gospodarowania odpadami obejmowały 
ponadto: 
− kontynuację selektywnej zbiórki odpadów tytułem opróżniania pojemników, 
− realizację projektu „Płockie Dni Recyklingu Szkła”, 
− kompleksową usługę odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych z miejsca lokalizacji 

tych odpadów z terenu Miasta Płocka, 
− kompleksową usługę odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych z terenu Miasta Płocka, 
− kompleksową usługę w zakresie demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu 



49 

miasta Płocka (pokrycia dachowe oraz osłony balkonowe). 
 Środki finansowe z PFOŚiGW (edukacja ekologiczna) wydatkowano ponadto na zadania 
realizowane przez jednostki oświatowe z terenu miasta Płocka: wyjazdy do gospodarstw 
ekologicznych, konkursy o tematyce ekologicznej, doposażenie w pomoce dydaktyczne. 
 Cele krótkoterminowe do roku 2011 dot. edukacji ekologicznej: 
− kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w jednostkach oświatowych w zakresie tzw. 

zachowań ekologicznych (oszczędzanie wody, energii, kontynuacja selektywnej zbiórki), 
− podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłych poprzez wydawanie folderów 

informacyjno-dydaktycznych czy organizację imprez plenerowych, np. Dnia Ziemi, 
− kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa Miasta w 

odniesieniu do środowiska (m. in. racjonalne gospodarowanie odpadami, utrzymywanie ładu i 
porządku czy wspieranie ekologicznych form transportu).             

 

VIII.Poprawa jakości gleb. 
 

 W latach 2003 – 2006 realizowano „Program ograniczania zanieczyszczeń składnikami 
nawozowymi z produkcji  zwierzęcej w Województwie Mazowieckim” na podstawie trójstronnego 
porozumienia między Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim i 
Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Gospodarstwa, w których zrealizowano inwestycje wyłoniono w rankingu z uwzględnieniem 
kryteriów i procedur opracowanych dla tego Programu. 
W czasie trwania Programu  wykonano płyty obornikowe ze zbiornikami na gnojówkę w 3217 
gospodarstwach, w 157 gminach, w 27 powiatach województwa mazowieckiego, łączna wartość 
dopłat wyniosła 36 146 307,89 zł – w m. Płock zostało wykonanych 11 płyt obornikowych. 
Po wejściu do Unii Europejskiej zadania te były realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006  - 
dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej – do realizacji  tego projektu 
przystąpiło 19 rolników z Płocka. 
 Zorganizowano dla właścicieli opryskiwaczy polowych i sadowniczych akcję - 
"Modernizacja opryskiwaczy polowych i sadowniczych - nie spełniających parametrów sprawności 
technicznej i ochrony środowiska" 
 W ramach ograniczenia zanieczyszczenia wód związkami azotu i przeciwdziałanie erozji 
gleb, 10 rolników z Płocka przystąpiło do realizacji programu „Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt – ochrona gleb i wód, objętego planem 
rozwoju obszarów wiejskich  2004 – 2006. 
 W latach 2004 – 2007 wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie Oddział w Płocku przeprowadzono akcje szkoleniowe dla rolników n.t.: 
− Zasad dobrej praktyki rolniczej, 
− Prawidłowego zagospodarowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych przez 

mieszkańców wiejskich, 
− badań gleby na zawartość NPK i wapna prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno- 

Rolniczą w Wesołej. 
 
 
 
IX. Ochrona przyrody i krajobrazu. 
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Stan zieleni miejskiej 
 
  Tereny zieleni miejskiej w Płocku przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
zdrowotne, dydaktyczno-wychowawcze i estetyczne zajmują  565,77 ha. W skład tej powierzchni 
wchodzi zieleń ogólnomiejska: parki  - 38,60 ha, zieleńce i place - 12,40 ha, zieleń osiedlowa - 
120,24 ha, zieleń przyuliczna, lasy ochronne - 30,50 ha, ośrodek wypoczynkowo-przywodny 
„Sobótka” - 47,20 ha, pracownicze ogrody działkowe – 235,63 ha, cmentarze wyznaniowe i 
komunalne – 36,10 ha, miejski ogród zoologiczny – 10,20 ha. 
 
Parki spacerowo wypoczynkowe 
Park  na Skarpie Płockiej o pow. 33,40 ha -  w granicach od ujścia rz. Brzeźnicy do mostu im. 
J.Piłsudskiego składa się z 10 rejonów wypoczynkowych. Park  jest zagospodarowany, posiada 
układ przejść pieszych z miejscami do wypoczynku, place zabaw oraz cenny starodrzew, a także 
wspaniałe widoki na Wisłę oraz otaczający krajobraz. Z drzew na terenie rosną: lipy, klony, dęby, 
kasztanowce, topole, jesiony i inne. 

Park Północny na osiedlu Podolszyce Północ zajmuje powierzchnię 5,2 ha. Teren parku posiada 
trwałe ogrodzenie, urządzone alejki spacerowe, nasadzenia drzew i krzewów o różnorodnym 
składzie gatunkowym oraz urządzony plac zabaw dla dzieci.  
Zieleńce i place 
Powierzchnia zieleńców i placów na terenie miasta wynosi 12,40 ha. 
Do zieleńców zaliczone są następujące obiekty: Pasaż Roguckiego, Aleja Spacerowa, Pasaż Vuka 
Karadzica, teren zieleni przy Przychodni Zdrowia – ul. Miodowa, tereny zieleni: przy cmentarzach 
rzym.- kat. -  ul. Kobylińskiego i ul. Kazimierza Wielkiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 16 – 
ul. Kobylińskiego. Place występują głównie na terenie Starego Miasta. Do placów zaliczone są:  
Stary Rynek,  Plac Narutowicza, Plac Obrońców Warszawy, Jurgensa, Plac Dąbrowskiego, Plac 
Mościckiego. Na wielu placach usytuowane są pomniki, elementy małej architektury, kwietniki 
oraz miejsca wypoczynkowe. Placem najlepiej przystosowanym do wypoczynku jest Plac 
Obrońców Warszawy, który posiada znaczną powierzchnię i cenny starodrzew, ale jest w złym 
stanie technicznym. Dużą powierzchnię zajmuje Plac  Mościckiego. 
Jest to teren zagospodarowany, po rekultywacji wysypiska śmieci. Pozostałe place mają niewielką 
powierzchnię i w minimalnym stopniu spełniają funkcję wypoczynkową. 
Zieleń osiedlowa 
Zieleń osiedlową stanowią tereny zieleni w obrębie poszczególnych osiedli mieszkaniowych 
będących własnością komunalną, wspólnot mieszkaniowych, MTBS  oraz spółdzielni 
mieszkaniowych. Powierzchnia zieleni osiedlowej wynosi 120,24 ha. 
 Wzmocnieniem dla systemu terenów zieleni miejskiej w Płocku są dwa Zespoły 
Przyrodniczo- Krajobrazowe: Jaru Rzeki Brzeźnicy i Jaru Rzeki Rosicy –  pow. 120,40 ha. W 
mieście znajduje się 9 pomników przyrody (8 drzew oraz 1 głaz skalny). W 2006 roku dokonano 
wycinki 1 pomnika przyrody – kasztanowca białego rosnącego przed budynkiem Sądu, z powodu 
jego obumarcia. 
 Stan zieleni miasta Płocka w latach 2004 – 2007 uległ częściowej poprawie. 
Zostały przeprowadzone zadania remontowe i inwestycyjne na terenie Parku na Skarpie Wiślanej w 
rejonach: Zduny, Promenada II, Jar Abisynii oraz Promenada III. 
Na koronie Skarpy tych obiektów zostały wykonane nowe alejki spacerowe z punktami 
widokowymi oraz stalowe ogrodzenie. Poddano zabiegom pielęgnacyjnym drzewa, krzewy i 
żywopłoty. Przeprowadzono selektywną wycinkę samosiewów, które rosły w dużym zagęszczeniu, 
w miejscach nieodpowiednich ze względu na kompozycję przestrzenną zieleni na tym terenie  i  
przesłaniały wspaniałe widoki na akwen „Sobótkę”, Wisłę oraz otaczający krajobraz. Dokonano 
renowacji  trawników.  
Wybudowano schody zejściowe w rejonie Jaru Abisynii do akwenu „Sobótki”, wykonano remont 
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schodów Broniewskiego, poprawiono stan techniczny schodów na terenach zieleni Zduny. 
Podjęto także prace mające na celu zabezpieczenie zboczy Skarpy oraz wzbogacenie roślinnością o 
dużych walorach dekoracyjnych: efektownych kwiatach,  dekoracyjnych owocach bądź barwnej 
korze. 
W latach 2004 – 2007 na terenach Skarpy Wiślanej w ramach bieżącego utrzymania zieleni 
dokonano nasadzeń 160 drzew (materiał starszy) i 18 808 krzewów ozdobnych i pnączy.  
Wyposażono tereny zieleni w małą architekturę ogrodową: ławki, śmietniczki, stoliki do gry w 
szachy. Na obiektach Zduny oraz Promenada II urządzono place zabaw. 
Ponadto u podnóża Skarpy Wiślanej w rejonie akwenu „Sobótka” zrealizowana została w ramach 
zadania inwestycyjnego ścieżka pieszo – rowerowa z punktem widokowym. Ścieżka została 
wyposażona w ławki, śmietniczki oraz stojaki na rowery. Jesienią 2007 r.  na w/w terenie zostało 
wykonane oświetlenie. 
Nasadzeń drzew i krzewów dokonano również realizując zadanie inwestycyjne p.n.  
„Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyńskiego do Katedry wraz z budową 
amfiteatru i infrastrukturą techniczną w Płocku”. 
 Realizacja powyższych zadań wpłynęła zdecydowanie na wyższą frekwencję  osób 
korzystających z wypoczynku i rekreacji  w Parku na Skarpie Wiślanej. 
Zniesienie barier architektonicznych  spowodowało, iż z wypoczynku na tym terenie chętnie 
korzystają osoby starsze, niepełnosprawni oraz małe dzieci. 
 Szereg zadań realizowanych było także na terenie Parku Północnego zarówno w zakresie 
wzbogacenia roślinnością, jak również doposażenia w małą architekturę ogrodową: stoliki do gry w 
szachy, ławki i śmietniczki. Zwiększono również ilość urządzeń zabawowych dla dzieci na placu 
zabaw. 
W  latach  2004 – 2007  posadzono  na  terenie  parku  124  drzew,  1835  krzewów ozdobnych i róż 
rabatowych, 
Z parku tego licznie korzystają mieszkańcy osiedli Podolszyce Północ i Podolszyce Południe, a 
także przyjezdni goście. 
 Z innych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Urząd Miasta Płocka, a mających 
istotny wpływ na poprawę stanu zieleni to: 
– modernizacja Alei Spacerowej na odcinku od ul. Kobylińskiego do ul. Tysiąclecia. 

Wykonano nową nawierzchnię alejki spacerowej oraz wybudowano ścieżkę rowerową. 
Dokonano nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Zamontowano małą architekturę ogrodową, ławki 
i śmietniczki. Wykonano nowe oświetlenie. 

– zagospodarowanie terenu od ul. Kosobudzkiego do kościoła św. Jadwigi – ciąg  
pieszy Pasażu Roguckiego. Wykonano nawierzchnię z kostki polbruk w/w odcinka Pasażu. 
Założono trawniki oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów  

– modernizacja ulicy Tumskiej: wymiana nawierzchni chodnikowej, małej architektury oraz 
nasadzenia drzew i krzewów, 

– urządzenie terenów zieleni na Pasażu Kutrzeby na odcinku od Parku Północnego do Armii 
Krajowej, 

– budowa Pasażu Paderewskiego. 
 
 Niesprzyjające warunki atmosferyczne w ostatnich latach, ostra zima oraz upalne lata 
spowodowały, iż dużo drzew starszych na terenie miasta obumarło.  
W związku z powyższym podjęto działania w celu uzupełnienia drzewostanu. 
W latach 2004 – 2007  posadzono w ramach bieżącego utrzymania zieleni na 
terenie miasta Płocka 1445 drzew, 22 573 krzewów ozdobnych i róż rabatowych. 
 
Planowane zadania w zieleni miejskiej do 2011 r. 
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Parki spacerowo - wypoczynkowe 
 Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób korzystających z wypoczynku w Parku na Skarpie 
Płockiej oraz szczególne walory krajobrazowe tego miejsca, kontynuowane będą rozpoczęte 
zadania w zakresie lepszego zagospodarowania tych terenów. 
Planuje się wzbogacenie roślinnością o dużych wartościach dekoracyjnych terenów zieleni na 
Tumach, przy Sądach oraz na Promenadzie I w ramach zadań inwestycyjnych. Prace te będą 
wykonane po robotach zabezpieczających skarpę oraz modernizacji alejek spacerowych. Zamierza 
się także poprawić stan istniejący parku poprzez wprowadzenie lepszego wyposażenia w małą 
architekturą ogrodową na w/w terenie. 
 W Parku Północnym kontynuowane będą prace w zakresie wzbogacenia szaty roślinnej. 
Zieleńce i place 
 W związku z tym, iż zieleńce i place to tereny o stosunkowo małej powierzchni znajdujące 
się głównie w rejonie Starego Miasta, dążyć się będzie, aby stały się właściwą wizytówką miasta. 
Wykonane zostaną uzupełniające nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz renowacja 
trawników.  
 W ramach  inwestycji miejskich  planowane są następujące  zadania: 
– rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego 

„Sobótka” wraz z portem jachtowym 
– modernizacja Placu Obrońców Warszawy 
– kontynuacja urządzenia zieleni na Pasażu łączącym Park Północny z Rosicą 
– urządzenie terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich z ul. 

Gwardii Ludowej 
– modernizacja zieleni na Placu Narutowicza 
– urządzenie zieleńca na terenie położonym pomiędzy ul. Gwardii Ludowej, ul. 

Bielską a torami kolejowymi 
– kontynuacja budowy Pasażu Paderewskiego 
– urządzenie Parku Południowego na osiedlu Podolszyce Południe 
– urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego (teren między stadionem a ogrodem 

działkowym przy ul. Gwardii Ludowej) w Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym Jaru rz. 
Brzeźnicy 

– modernizacja Pasażu Roguckiego w tym wymiana nawierzchni (zły stan techniczny ciągu 
pieszego) 

– nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miasta.  
 W powyższej informacji nie zostały wymienione wszystkie zadania jakie są do 
realizacji w zakresie zieleni miejskiej. Sukcesywnie będą podejmowane działania na terenie 
całego miasta zarówno te, które wynikają z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego jak również te, które  wpływać będą na poprawę istniejącego stanu zieleni 
miejskiej. 

  
 Zielenią przyuliczną – w pasach drogowych zajmuje się obecnie Miejski Zarząd Dróg w 
Płocku. W 2006r. MZD dokonał nasadzeń 280 szt drzew i 215 szt. krzewów, a w roku 2007 – 231 
szt. drzew i 184 szt. krzewów. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne i wąskie pasy drogowe 
występują problemy z nasadzeniami zastępczymi za usuwane drzewa. W statucie MZD, 
określającym działalność jednostki, w roku bieżącym została dokonana zmiana dopuszczająca 
sadzenie i pielęgnację drzew również poza pasami drogowymi ulic. Pozwoli to MZD wywiązać się 
z obowiązku tzw. rekompensaty przyrodniczej za wycinane drzewa.
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 Zieleń miejska w latach 2004 - 2007 

Wykonanie finansowe w tys. zł. 
L.p. Nazwa zadania 

2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 
Efekt ekologiczny 

1. Urządzanie, utrzymanie i ochrona 
istniejącej zieleni urządzonej: 
 
- prowadzono bieżącą konserwację 
zieleni na Skarpie Wiślanej, w 
Parku Północnym, na zieleńcach, 
placach, w pasach drogowych oraz 
na innych terenach gminnych. 
W ramach konserwacji zieleni 
dokonywano nasadzeń kwiatów 
jednorocznych oraz ich pielęgnacji, 
koszenia trawników i wygrabiania 
liści, przycinania, odmładzania i 
odchwaszczania krzewów i 
żywopłotów, 
- pielęgnację drzewostanu (korekta 
koron, cięcia sanitarne), usuwanie 
drzew obumarłych. 
* Została wyłączona pielęgnacja 
drzew w pasach drogowych ulic, 
którą przejął Miejski Zarząd Dróg 
 
-  zagospodarowanie otoczenia 
pomnika I. Łukasiewicza na 
zieleńcu przy ul. Kobylińskiego. 
W ramach zadania opracowano 

       1 933 ,164  
w tym:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         197,130 

       1 965, 181 
w tym: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        238, 942 

       1 409, 684 
w tym: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *  177, 273 

        1 774, 49 
w tym:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *  127, 039 
 
 
 
 
 
 
          195, 096 

Zwiększenie estetyki 
krajobrazu a przez to 
atrakcyjności miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprawienie 
zdrowotności drzew 
oraz ich estetyki w 
otoczeniu 
 
 
 
poprawa estetyki 
zieleńca 
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Wykonanie finansowe w tys. zł. 

dokumentację projektowo – 
kosztorysową. Zdemontowano stary 
pomnik I .Łukasiewicza (popiersie). 
Wykonano nowy fundament pod 
pomnik, nowe alejki i chodniki. 
Założono oświetlenie, dokonano 
renowacji trawników i nasadzeń 
drzew i krzewów. Zamontowano  
małą architekturę ogrodową tj. 
ławki i śmietniczki.  

2. Nasadzenia drzew i krzewów: 
 
2004 r. 
-7411 krzewów na Skarpie Wiślanej
- 34 drzew,  21 krzewów i 660 róż 
  rabatowych w Parku Północnym 
- 67 drzew i 536 krzewów m.in.  
   przy ulicach: Wyszogrodzkiej,  
   Jachowicza,  Piłsudskiego, 
   Obrońców Westerplatte,  
   Grodzkiej  
    
 2005 r. 
-1550 krzewów na Skarpie Wiślanej
-  55 drzew, 393 krzewów i 515  
  bylin w Parku Północnym 
-105 drzew i 544 krzewów m. in. 
  przy ulicach: Gajowa, 
Ciechomicka, Przemysłowa, 
  Źródlana, Jana Pawła II, Armii 

         66, 465            56, 592           406 ,148            109, 981 Poprawa estetyki 
miasta, 
 rekompensata 
przyrodnicza za 
usuwane drzewa 



55 

Wykonanie finansowe w tys. zł. 

  Krajowej 
 
2006 r. 
-7940 krzewów na Skarpie Wiślanej
-   10 drzew i 613 krzewów w Parku
  Północnym,  
- 1000 drzew i 500 krzewów na  
  terenach:  Skarpa Wiślana, Pasaż 
Roguckiego, Aleja Spacerowa, 
Stary Rynek, Plac Mościckiego, 
Ogród Jordanowki, przy ulicach: 
Dobrzyńska, Norwida, Piłsudskiego 
oraz na terenach administrowanych 
przez: 
MTBS -  przy Armii Krajowej, 
Czwartaków i Jana Pawła II, 
MZGM TBS – przy Bartniczej, 
Dobrzyńskiej, Kolegialnej, 
Gałczyńskiego 
 
2007 r. 
- 19 drzew i 1907 krzewów na  
   Skarpie Wiślanej 
- 25 drzew, 148 krzewów i 260  
   bylin w Parku Północnym 
- 130 drzew i 350 krzewów na  
   terenach gminnych m.in. Stary 
   Rynek, Plac Obrońców 
Warszawy, 
   przy Sądach, plac zabaw przy  
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Wykonanie finansowe w tys. zł. 

   Kochanowskiego, zieleń przy ul. 
   Błonie 4, przy Przedszkolu 15,  
   przy garażach ul. Jaśminowej i 
   Gałczyńskiego, przy parkingu  
   Chopina 16, przy Misjonarskiej  
   22. 
 

3. Utrzymanie lasów stanowiących 
własność komunalną  
 
2004 r. 
- wykonano melioracje 
agrotechniczne na pow. 0,72 ha. 
Pozyskano drewno w cięciach 
przedrębnych i sanitarnych – 99 m3, 
przeprowadzono czyszczenie z 
naturalnego odnowienia na pow. 
0,30 ha, przygotowano glebę pod 
odnowienia, podsadzenia i 
zalesienia na pow. 2,70 ha 
 
2005 r. 
- dokonano odnowień terenów 
leśnych na pow. 1,80 ha, podsadzeń 
na pow. 0,80 ha oraz zalesiono pow. 
0,10 ha. Razem posadzono 20 900 
sadzonek leśnych. Prowadzono 
roboty pielęgnacyjne upraw leśnych 
na pow. 2,70  ha 
 

         8, 910             8, 760            3 ,760            3, 800 Poprawienie 
kondycji lasów 
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Wykonanie finansowe w tys. zł. 

2006 r. 
- prowadzono roboty pielęgnacyjne 
w uprawach leśnych na pow. 2,70 
ha 
 
2007 r. 
- prowadzono roboty pielęgnacyjne 
w uprawach leśnych na pow. 2,70 
ha. Usunięto 35 szt. wiatrołomów i 
wywrotów.   
 

4. Ochrona kasztanowca białego: 
 
 2004 r. 
- wykonanie zabiegu mikroiniekcji 
preparatem zwalczającym 
szrotówka kasztanowcowiaczka do 
57 pni kasztanowców 
 
2005 r. 
- lepowanie 74 pni kasztanowców 
- wykonanie mikroiniekcji 70 pni  
  kasztanowców, 
 
2006 r. 
- lepowanie 75 pni kasztanowców 
- leczenie kasztanowca pomnika  
   przyrody na Placu Narutowicza 

         3, 885     9, 9807     6, 4169    15, 29344 Ochrona cennego 
drzewostanu miasta 
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Wykonanie finansowe w tys. zł. 

   (wycięty po nieskutecznym  
   leczeniu) 
 
2007 r. 
- lepowanie 232 pni kasztanowców. 
 

 
 
 Zieleń miejska w latach 2008 - 2011 
 
 

Lp. Zadanie Szacunkowy koszt w tys. zł.   -  lata   2008 – 2011         Efekt ekologiczny 
 

1. Urządzanie, utrzymywanie i ochrona 
istniejącej zieleni 
 

12 000  
Zwiększanie estetyki krajobrazu a 
przez to atrakcyjności miasta 

2. Nasadzenia drzew i krzewów 
 500  Poprawa estetyki miasta 

3.  Utrzymanie lasów stanowiących 
własność komunalną 
 

80  
Poprawa stanu lasów komunalnych 

4.         Ochrona kasztanowców białych 
 70  Ochrona cennego drzewostanu 

miasta 
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X. Promieniowanie niejonizujące 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, 
począwszy od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni 
nadfioletowych, aż do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego 
spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko 
te fale, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób 
oddziaływania promieniowania na materię widmo promieniowania elektromagnetycznego można 
podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące: 

 
  promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak  

 i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, 
badaniach naukowych, 
  promieniowanie niejonizujące  występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, 

radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, 
domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. 

 
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, 

dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony 
środowiska. 
 
 Na terenie Płocka źródłem promieniowania jonizującego są aparaty do RTG zlokalizowane 
na terenie przychodni i Szpitala Wojewódzkiego. 

 
 Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są: 

 
• stacje radiowe i telewizyjne, 
• elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, 
• stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej, 
• zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe), 
• urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne. 

 
Oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko stale wzrasta, co związane 

jest z postępem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma przede wszystkim rozwój 
telefonii komórkowej, powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych i 
telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, itp., pokrywających coraz gęstszą siecią 
obszary dużych skupisk ludności. Przedstawiony  rozwój źródeł pól elektromagnetycznych 
powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w 
środowisku, jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie 
natężenia promieniowania.  
 

Na terenie miasta Płocka najpoważniejszymi źródłami promieniowania 
elektromagnetycznego są stacje bazowe telefonii komórkowej. Instalacje te emitują niejonizujące 
promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez anteny stacji w czasie jej pracy, a ich moc 
promieniowania izotropowa jest różna w zależności od wielkości stacji bazowej (często również 
powyżej 100 W). Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się  w granicach  od 
30 kHz do 300 GHz. 
Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się dynamiczny rozwój telefonii komórkowej. 
W Płocku powstało wiele stacji bazowych telefonii komórkowej na dachach wysokich budynków 
mieszkalnych (Wyszogrodzka) lub obiektach użyteczności publicznej (Starostwo Powiatowe, 
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Akademik Politechniki, Hotel PKN ORLEN, więzienie) oraz na kominach (byłego Zakładu 
Mleczarskiego w Radziwiu, w Cukrowni Borowiczki, w Zakładach Mięsnych w Płocku, kominie 
byłej Elektrowni). Stacje bazowe w mieście są tak zlokalizowane, że nie powodują uciążliwości dla 
ludzi. Na terenie miasta Płocka obszary występowania ponadnormatywnego promieniowania 
elektromagnetycznego nie są dostępne dla ludności. 

 
 Lokalizacja anten telefonii komórkowej 

 
Lp. Lokalizacja anten modernizacje i 

rozbudowa anten 
nowe anteny 

1 ul. Otolińska 25  +  

2 ul. Hermana 1 +  

3 ul. Jesienna 11   

4 ul. Królewiecka 1 +  

5 ul. Miodowa 10   

6 ul. Wyszogrodzka 161  +  

7 ul. Kolegialna 19 +  

8 ul. Dobrzyńska 5 +  

9 ul. Tartaczna 2 +  

10 ul. Kolejowa 8 +  

11 Pl. Witosa 1 +  

12 ul. Kostrogaj 9d +  

13 ul. Bielska 55 +  

14 ul. Otolińska 8   

15 ul. Bielska 59 +  

16 ul. Górna 1   

17 ul. Sienkiewicza 22 +  

18 ul. Medyczna 19 +  

19 ul. Długa 12 +  

20 ul. Portowa 2a +  

21 ul. Zglenickiego 42a +  

22 ul. Kutnowska 30 +  

23 ul. Gierzyńskiego 15 +  

24 Al. Jachowicza 49 +  

25 ul. Chemików 7 +  

26 ul. Kazimierza Wielkiego 1  + 

27 ul. Norbertańska 9  + 

28 ul. Słowackiego 16  + 

29 Al. Jachowicza 21  + 

30 
ul. Dobrzykowska (dz. nr 
590/2) 

 + 

31 ul. Dobrzykowska 2  + 

32 ul. Piłsudskiego 41  + 

33 ul. Bartnicza 6  + 

34 ul. Żyzna (dz. nr 108/5)  + 

35 ul. Grabówka 57  + 

36 ul. Sierpecka 26  + 

37 ul. Długa (dz. nr 7)  + 
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W aktualnym stanie prawnym (Prawo ochrony środowiska  Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) 
nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych, lecz tylko 
zgłoszenie instalacji. Ponadto wymóg uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne (instalacje 
radiolokacyjne, radionawigacyjne) dotyczy takich instalacji, na których oddziaływanie narażeni 
byliby ludzie. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105). Uzyskania ww. 
decyzji wymagają natomiast stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne 
o napięciu nie niższym niż 110kV oraz nie niższym niż 220 kV i nie krótsze, niż 15 km.  

Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno– 
Epidemiologiczna pod kątem wpływu na zdrowie ludzi. Natomiast prowadzenie okresowych badań 
pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach monitoringu należy do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 
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Promieniowanie niejonizujące 
 

L.p Zadanie Typ 
zadania

Termin 
realizacji Realizatorzy Efekty działań i uwagi  Źródła 

finansowania 

 
Szacunkowy koszt 

zł 

1 

Badania pól elektromagnetycznych 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobu 
sprawdzenia dotrzymywania tych 
poziomów  

koordynow
ane 2004 - 2007 WIOŚ 

operatorzy anten 

Baza danych o źródłach   
i oddziaływaniu promieniowania 
elektromagnetycznego 

budżet państwa 
fundusze ekologiczne 
środki inwestorów 

x 

2 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
aspektów związanych z 
zagrożeniem promieniowaniem 
niejonizującym 

koordynow
ane 2004 - 2007 Urząd Miasta 

Zapobieganie zagrożeniom ze strony 
promieniowania elektromagnetycznego 
na etapie planowania 

 
budżet miasta 

x 
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Podsumowanie  
 

1. Koszty realizacji programu w latach 2004 – 2007  
 

Sektor Koszty w latach 2004 – 2007 
tys. zł. 

Jakość wód i stosunki wodne 

  

               31.555,45

Powietrze atmosferyczne* 

 

             313.817,01

Hałas 

 

                 2.925,30

Poważne awarie i zagrożenia naturalne 
 

                    422,99

Przyroda i krajobraz 
 

               17.680,05

Gospodarka odpadami 
 

                1.656,67

Edukacja ekologiczna  
 

                   404,63

 
 
Razem koszty w latach 2004-2007    369.462,19 tys zł 
w tym inwestycje drogowe                309.672,00 tys zł 
 
* w tym budowa drugiej przeprawy mostowej przez Wisłę, drogi dojazdowe, 
obwodnica północna i północno-zachodnia. 
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  2. Wskaźniki efektywności programu 
 

Lp. Wskaźnik efektywności   2005     2006 

1. Pył ogółem, Mg/rok 3.766,79 4.088,39

2.  Wskaźnik pyłu, kg/M/rok 
 

    29,55     32,13

3. Wskaźnik pyłu Mg/km2 

 
    42,77     46,42

4. Emisja , Mg/rok   SO2 / NO2 

 

2.6295,1/7721,2 31324,3/8826,8

5. Wskaźnik emisji , kg/M/rok 

 

206,29/60,57 245,7/69,4

6. Wskaźnik emisji , Mg/km2 

 
298,6/87,7 355,7/100,23

7. Zużycie wody , m3/d 
 

15.338 15.315

8 Zużycie wody , m3/M/rok 
 

       43,92        43,93

9. Gęstość sieci wodociągowej , km/km2 

Zwodociągowanie w % 
         4,45
        99,0

         4,56
         99,2

10. Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych 
wymagających oczyszczania , dam3 

   6.972,0   7.089,0

11. Ścieki odprowadzane z zakładów : oczyszczone 
/ nieoczyszczone , dam3 

     697,2 / 0 762,1 / 0

12. Gęstość sieci kanalizacyjnej , km/km2 

 
        2,57     2,60

13. Proporcja sieć kanalizacyjna / sieć 
wodociągowa 

        0,58     0,57

14. Skanalizowanie , km / 1000 osób 
j.w.  w % 

        1,78
        93,50

    1,80
     94,0

15. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnię, % 
 

      93,7   94,5

16. Gęstość sieci gazowej , km/km2 

 
        1,40     1,47

17. Wskaźnik sieci gazowej , km/1000 M 
 

        0,97     1,02

18. Gęstość sieci cieplnej , km/km2 

 
        1,38     1,40

19. Wskaźnik sieci cieplnej , km/1000 M 

 

        0,95     0,97
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 3. Szacunkowe koszty realizacji Programu w latach 2008 – 2011  
 

                          S e k t o r Koszty w latach 2008 - 2011 
tys.zł. 

  Jakość wód i stosunki wodne                          58.560

  Powietrze atmosferyczne                        206.000*

  Poważne awarie i zagrożenia naturalne                               800

  Przyroda i krajobraz                          12.600

  Gospodarka odpadami                            4.000

  Hałas                            5.000

  Edukacja ekologiczna                               600

 
 
           * - w tym 202.000 tys. zł. - drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej przez 
rzekę Wisłę i       obwodnice północna i północno – zachodnia. 
 
 
 
 Program ochrony środowiska dla miasta Płocka stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia 
polityki ekologicznej w mieście. 
Fundamentalnym jego założeniem jest, aby realizacja poszczególnych zadań doprowadziła do 
poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania oraz zapewniła skuteczne 
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. 
 „Program....” wspomaga dążenie do uzyskania w mieście sukcesywnego z roku na rok 
ograniczenia wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska. 
W niniejszym „Raporcie...” zostały przedstawione zadania, które były realizowane w ramach 
przyjętego „Programu..” w latach 2006-2007. 
 Pomimo krótkiego czasu, jaki wpłynął od jego zatwierdzenia, nastąpiło wiele zmian w 
przepisach prawnych i część zadań zapisanych w Programie uległo zdezaktualizowaniu, zaś nowe 
wpisano do realizacji. 
 Raport z wykonania Programu ochrony środowiska stanowi ocenę postępów w jego 
realizacji, w oparciu o przyjęte cele i priorytety. 
Podstawę sporządzenia raportu były informacje przekazane przez instytucje, organizacje i podmioty 
gospodarcze oraz dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji budżetu miasta za poszczególne lata, 
w tym dane zawarte w sprawozdaniach rocznych z wykonania Miejskiego i Powiatowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 Ogółem koszty realizacji Programu w rozszerzonym okresie 2004 – 2007 wyniosły prawie 
370 mln zł. 
Efekty rzeczowe i finansowe realizowanych zadań przedstawiono w poszczególnych tabelach 
opracowania. 
 Zgodnie z założeniami mają one wpływ na wskaźniki efektywności programu. 
Przeprowadzona analiza pokazanych w raporcie wskaźników w poszczególnych grupach 
elementów środowiska daje podstawę do następujących wniosków: 
1.Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów 
– Nie wzrosła liczba terenów o szczególnych walorach przyrodniczych. Trend utrzymania 

powierzchni terenów zielonych (nowe nasadzenia drzew i krzewów) utrzymuje się na 
wzrostowym poziomie; 

– Na stałym poziomie kształtuje się zieleń ogrodów działkowych oraz parkowa. 
– Powierzchnia lasów komunalnych nie uległa zmianie, natomiast zmniejsza – lasów prywatnych. 
 
2.Ochrona jakości i zasobów wód. Ochrona kopalin. 
– Ogólna jakość wód w rzekach przepływających przez Płock jest niezadowalająca. Jednakże 

wody te spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku jej właściwego 
uzdatniania. Stacja Uzdatniania Wody w Płocku spełnia wymagania w zakresie pełnego 
uzdatniania wody z rzeki. Stan czystości rzeki Wisły na przestrzeni lat uległ znacznej poprawie 
w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych. 

– Wzrasta wielkość populacji  korzystającej z sieci wodociągowej oraz jej długość. 
– Określone w programie wskaźniki dotyczące oczyszczania ścieków, budowy kanalizacji, ilości 

mieszkańców korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej, czy składu chemiczno-
biologicznego odprowadzanych ścieków utrzymują się w założonych w programie trendach. 
Stan gospodarki ściekowej ulega systematycznej poprawie. Rosną wydatki na gospodarkę 
ściekową. 

– Wzrasta długość kanalizacji opadowej i w dalszych latach nadal będzie rosła. Podjęto tu wiele 
zadań mających na celu oczyszczanie ścieków deszczowych w poszczególnych zlewniach. 

– Aktualnie na terenie Płocka nie jest prowadzona działalność wydobywcza kopalin pospolitych. 
– W ramach ochrony gleb i powierzchni ziemi w latach 2004-2006 realizowano Program 

ograniczenia zanieczyszczeń składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej. 
 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.  
– Wzrastają nakłady na zmianę sposobu ogrzewania na proekologiczne w budynkach 

komunalnych. 
– W ramach poprawy klimatu akustycznego związanego z eksploatacją dróg dojazdowych do II-ej 

przeprawy mostowej wykonano ekrany akustyczne. 
– Płock został zaliczony do jednej z 6 stref na Mazowszu, w których występują przekroczenia 

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu – pyłu PM 10 – od źródeł liniowych (komunikacyjnych) i 
powierzchniowych (osiedla domków jednorodzinnych). 

– Te przekroczenia w najbliższych latach będą ograniczone. Zostanie opracowany przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego „Program ochrony powietrza” dla miasta. Dzięki 
realizacji tego programu zostaną osiągnięte wartości dopuszczalne. 

  


