
kamienie_milowe_-_rozwój_gospod

I kw. II kw. III kw. IV. kw I kw. II kw. III kw. IV. kw I kw. II kw. III kw. IV. kw I kw. II kw. III kw. IV. kw I kw. II kw. III kw. IV. kw I kw. II kw. III kw. IV. kw I kw. II kw. III kw. IV. kw

Prace przygotowawcze – założenia/koncepcje x

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu              
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

X

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników)

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze – założenia/koncepcje x

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu     
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

x

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze – założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu       
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

           

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze – założenia/koncepcje

Załącznik nr 3 do Planu inwestycyjnego subregionu płockiego objętego OSI problemowym

Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka

Kamienie milowe projektu wiodącego pn. Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa 

regionu płockiego
Harmonogram rzeczowy

kamienie milowe
czynność 

zrealizowana

2014

1. Budowa trasy północno-zachodniej  miasta Płocka - PROJEKT GŁÓWNY

a) Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Boryszewo" w ulicy Otolińskiej do węzła "Bielska"

    31,52 mln

2018 2019 2020

b) Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”

    38,5 mln

2015 2016 2017

                34,75 mln

2. Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo:

a) Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej od trasy północno zachodniej do połączenia z drogą powiatową Nr 5205W

0,27 mln

      6,03 mln 7,0 mln 1,7 mln

     57,5 mln

b) Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym

       1 mln
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Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu       
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

           

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze – założenia/koncepcje x

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

X

0,1 mln

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

9,57 mln

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu   
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

    

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

                        

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu   
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

      1 mln       5,1 mln       6,0 mln     4,8 mln

9 mln

c) Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ul. Przemysłowej, ul. Kostrogaj i Wiadukt wraz z niezbędną infrastrukturą

7,73 mln

0,9 mln

3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk

a)  Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na terenie powiatu sierpeckiego o długości 2,278 km

0,023 mln

2,217 mln

b) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na terenie powiatu płockiego o długości 7,606 km

0,45 mln

4. Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie OFMP
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Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu        
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu        
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu        
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje x

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu        
(jeśli dotyczy)

x

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

9,957 mln 5,6525 mln

3 mln 4,162 mln 3,962 mln

Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej

12,152 mln 28,847 mln

Budowa infrastruktury ścieżek i szlaków rowerowych oraz elementów towarzyszących:

Budowa ścieżek  rowerowych na terenie miasta Płocka

2,79 mln 3,41 mln

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze nr 577 Gąbin-Konstantynów

2 mln

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin – Dobrzyków-Płock
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Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu        
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia     

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje  

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu        
(jeśli dotyczy)

Obowiązujący 

mpzp

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje x

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje            

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

2,2 mln 2,66 mln

0,5 mln

1 mln 1 mln

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Płock – Soczewka

 0,03 mln

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej  Czermno – Wymyśle Polskie

2 mln 1 mln

Budowa ścieżki  rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 562

Budowa ścieżek rowerowych na terenach przyległych do Jeziora Zdworskiego– Łąck

0,1 mln

1,0 mln 0,9 mln
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opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje x

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

x

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

X

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

1,601 mln 1,481 mln

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje 0,352 mln

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

0,687 mln

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej

0,9

4,698 mln 22,393 mln 21,294 mln 20,890  mln

0,1 mln

0,7 mln 1 mln

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie OFMP

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Gostynińskim

0,0252 mln

1 mln 0,70 mln

Kompleksowa termomodernizacja głównego budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z  budową instalacji OZE

Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Sierpcu, ul. Słowackiego 16 i 32, w których świadczone są usługi medyczne

9,122 mln 6,088 mln
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Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje 0,007 mln

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

0,180 mln

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje 0,217mln

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

0,151 mln

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Prace przygotowawcze –  założenia/koncepcje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i rzeczowa realizacja przedsięwzięcia 

(uzyskanie zakładanych wskaźników )

10 mln

monitoring i kontrola postępów realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Powiecie Płockim - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

3,478 mln 2,195 mln

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku wraz z zabudową OZE 

2,430 mln 1,620 mln

7,5 mln 7,5 mln
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