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Analiza kamieni milowych - harmonogramów rzeczowych Projektów wiodących 

ujętych w Planie inwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym - 

Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka 
 

 

Harmonogram rzeczowy to zaplanowany w czasie rozkład przedsięwzięć ujętych w ramach 

Projektu wiodącego RIT. W ramach poszczególnych przedsięwzięć określono listę działań, które 

pozwolą na zidentyfikowanie ich logicznej kolejności oraz wszelkich istniejących pomiędzy nimi 

powiązań. Rolą opracowanych harmonogramów realizacji poszczególnych przedsięwzięć i 

Projektów wiodących jest wskazanie istotnych etapów tzw. "kamieni milowych", czyli zdarzeń w 

trakcie ich realizacji (np. opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń), które decydują o 

możliwości realizacji kolejnych działań w określonych przedziałach czasowych trwania Projektów. 

Osiągnięcie zakładanych etapów realizacyjnych pozwala na kontynuację przedsięwzięć i 

Projektów. Określenie kamieni milowych w ramach Projektów ma na celu monitorowanie postępu 

realizacji działań, przedsięwzięć i ich celów. Harmonogram stanowi mechanizm rozdziału 

odpowiedzialności za ukończenie każdego z przedsięwzięć pomiędzy partnerami obszaru 

funkcjonalnego. 
  
 

Analiza "kamieni milowych" Projektów  pn.: 

 

1. "Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez 

zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa 
regionu płockiego”. 

 

2. "Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom na 

terenie Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez ich kompleksową 

rewitalizację”. 
 

pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: 

 

1. 68,19% przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu "Wzrost 

konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony 

rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego” 

zakończonych zostanie do 2018 roku, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia 

realizacji wskaźników założonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pozostałe przedsięwzięcia zrealizowane 

zostaną do końca 2020 roku. Zaawansowanie finansowe Projektu w 2018 roku wyniesie 

342 780 575,38 zł, czyli 77,59 % planowanych całkowitych kosztów realizacji. 
 

2. Około 20% przedsięwzięć ujętych w ramach Projektu "Przywracanie funkcji społeczno-

gospodarczych zdegradowanym obszarom na terenie Płocka i jego obszaru 

funkcjonalnego poprzez ich kompleksową rewitalizację” zostanie zrealizowane do końca 

2018 roku. Okres realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji najstarszej części 

Gąbina zaplanowany został do końca 2020 roku. Zaawansowanie finansowe Projektu w 

2018 roku wyniesie ok. 58 650 000,00 zł, czyli 52,84% planowanych całkowitych kosztów 

realizacji. 
 

3. Do 2018 roku wybudowanych zostanie około 4,74 km dróg z zakładanych 6,84 km, 

wskaźnik produktu ukształtuje się na poziomie 67%, natomiast 

modernizacji/przebudowie poddanych zostanie 18,79 km dróg, co stanowi 88% 

zakładanej wartości wskaźnika. 100% poziom wszystkich zakładanych wskaźników 

produktu dla inwestycji w infrastrukturę drogową osiągnięty zostanie do końca 2020 roku. 

 



 

 

4. Ze względu na połączenie projektowe na węźle "Bielska" oraz znaczenie budowanego 

ciągu drogowego dla rozwoju regionu zaplanowano równoczesną budowę dwóch etapów 

Trasy północno-zachodniej. Współfinansowanie inwestycji ujętych w Panie inwestycyjnym 

RIT ze środków Unii Europejskiej umożliwi realizację tego przedsięwzięcia w 

zaplanowanym terminie, czyli zostanie ono wykonane w 100% do 2018 roku. 

 

5. Do 2018 roku wybudowane zostaną wszystkie etapy trasy obwodowej miasta Płocka oraz 

zmodernizowana zostanie istniejąca ulica Przemysłowa wraz z łącznikiem do trasy 

obwodowej, a więc uruchomiony zostanie nowy układ komunikacyjny, który wyprowadzi 

ruch, w tym również tranzytowy z terenów zurbanizowanych obszaru funkcjonalnego oraz 

ułatwi dostęp do istniejącego terminala produktowego i centrów logistycznych. 

Wybudowany układ komunikacyjny umożliwi kontynuowanie kolejnych inwestycji 

drogowych stanowiących jego uzupełnienie m.in. budowy nowego odcinka ulicy 

Przemysłowej, czyli inwestycji udrażniających tereny inwestycyjne zlokalizowane na 

terenie obszaru funkcjonalnego. Harmonogram realizacji przedsięwzięć służących 

tworzeniu przyjaznych warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego zaplanowany 

został zgodnie z zasadą „najpierw droga, potem fabryka”, czyli priorytetem jest 

zapewnienie infrastruktury drogowej i towarzyszącej zapewniającej inwestorom dostęp 

do terenów przemysłowych. 
 

6. Terminy realizacji inwestycji służących rozwojowi potencjału gospodarczego obszaru 

funkcjonalnego uzależnione są od stopnia zaawansowania prac przygotowawczych, prac 

projektowych oraz od możliwości finansowych poszczególnych gmin i powiatów. 

 

7. Inwestycje w budowę niezbędnej infrastruktury służącej przygotowaniu terenów 

inwestycyjnych w 39,33% zakończone zostaną do 2018 roku. Oznacza to, że budowa i 

przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obszarze 

Funkcjonalnym Miasta Płocka została skorelowana z przygotowaniem nowych terenów 

inwestycyjnych lub modernizacją połączeń drogowych w istniejących strefach 

przemysłowych. Łączna realizacja przedsięwzięć stworzy warunki dla rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw na terenie OFMP jak i dla powstawania nowych form działalności 

gospodarczej. 
 

8. Ze względu na stopień zaawansowania prac przygotowawczych i projektowych 

przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój systemu czystej komunikacji publicznej oraz 

szeroki zakres planowanych do realizacji działań, które stworzą spójny ciąg ścieżek 

rowerowych w Obszarze Funkcjonalnym Miasta Płocka, budowa ścieżek rowerowych 

przewidziana została na przestrzeni całego okresu programowania 2014-2020. 

 

9. W ramach zadania dotyczącego rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej 

zaangażowanie finansowe planowane do 2018 roku jest na poziomie 105 630 000 zł co 

stanowi 65% kosztów przypadających dla tego zadania. Zakres będzie obejmował zakup 

niskoemisyjnego taboru, budowę infrastruktury ścieżek rowerowych, modernizację 

ciągów komunikacyjnych w uwzględnieniem elementów na rzecz poprawy mobilności 

miejskiej.  

 

10. Połowa przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury ścieżek rowerowych posiada 

wstępne założenia, koncepcje co do przebiegu tych szlaków. Rozpoczęcie realizacji 

inwestycji zaplanowano w latach 2015 – 2017. Zaawansowanie finansowe w realizację 

tych zadań w 2018 roku osiągnie poziom 66% wartości przedsięwzięcia. 

 

11. Do 2018 roku wybudowanych zostanie 36,9 km infrastruktury ścieżek rowerowych oraz 

elementów towarzyszących, które pozwolą na uzyskanie wskaźnika pn. „długość 

wybudowanych ścieżek rowerowych” na poziomie 65%.  
 

12. Do końca II kwartału 2018 roku zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne 



związane z podniesieniem efektywności energetycznej w 30 budynkach użyteczności 

publicznej z terenu OFMP, co stanowi realizację wskaźnika na poziomie 100%. Prace 

przygotowawcze włącznie z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń zakończą się najpóźniej 

w I kwartale 2017 r. Zaawansowanie finansowe w realizację tych zadań w II kwartale 

2019 roku osiągnie poziom 100% wartości przedsięwzięcia. 

 

13. Planuje się, iż do końca 2018 roku zakończona zostanie część zadania związanych z 

rewitalizacją społeczno-gospodarczą śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka oraz 

rewitalizacją najstarszej części Gąbina. Zaangażowanie finansowe do końca 2018 roku 

wyniesieni 83 700 000 zł. co stanowi 75% łącznych wydatków przypadających dla II 

inwestycji wiodącej.  
 

Dokumentacja projektowa dla dwóch działań realizowanych w ramach Rewitalizacji 

społeczno-gospodarczej śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka jest w końcowej fazie 

realizacji, do końca 2015 roku planuje się uzyskanie pozwoleń na ich budowę. Kolejność 

realizacji działań została dostosowana do zasad prowadzenia inwestycji budowlanych, tzn. 

rewitalizacja terenu rozpoczęta zostanie po wybudowaniu sieci zewnętrznych niezbędnych 

do funkcjonowania infrastruktury planowanej do wytworzenia w ramach przedsięwzięcia. 
 

14. Harmonogram realizacji projektów zaplanowano z zachowaniem spójności i koordynacji 

działań i przedsięwzięć. 
 


