
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
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 – trwają 

przygotowania do 

konkursu

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

Załącznik nr 4 do Planu inwestycyjnego subregionu płockiego objętego OSI problemowym

Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka

Kamienie milowe projektu wiodącego pn. "Przywracanie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanym obszarom na terenie Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez ich 

kompleksową rewitalizację"
Harmonogram rzeczowy

kamienie milowe
czynność 

zrealizowana

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA ŚRÓDMIEJSKICH PRZESTRZENI MIASTA PŁOCKA - PROJEKT GŁÓWNY

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym, infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu

0,65 mln

13,45 mln 24,30 mln 4,5 mln 1,15 mln

Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody ruchome

3,2 mln 2,75 mln

Rewitalizacja przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy

5 mln 25 mln

Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych funkcji społeczno-edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych



opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej wraz uzyskaniem decyzji 

zezwalającej na realizację 

inwestycji/pozwolenie na 

budowę/zgłoszenie

dokumentacja

w trakcie realizacji

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

5,06 mln 4,4 mln 15 mln

0,54 mln

2. REWITALIZACJA NAJSTARSZEJ CZĘŚCI GĄBINA

0,05 mln

0,15 mln

0,5 mln 1 mln 2 mln 1,5 mln 0,8 mln


