
PROGRAM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO NA 2022 rok

Zadanie Cel zadania Działania podejmowane w celu realizacji zadania

edukacja ekologiczna

ruchy masowe Skarpy Wiślanej

Przeprowadzenia pomiarów hałasu w mieście
emisja hałasu z różnych źródeł

edukacja ekologiczna

wycinka drzew i krzewów

Powiązanie z celem 
strategicznym

Koordynator 
zadania

Powiązanie z aspektami 
środowiskowymi

Realizacja zadań z 
zakresu ochrony 
środowiska        

Racjonalne 
wykorzystanie 
zasobów 
środowiska

3.3.Zapewnienie 
wysokiej jakości tkanki 
miejskiej   
1.4. Poprawa jakości 
powietrza w mieście

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-I

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji, 
pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń, kart wędkarskich przewidzianych 
przepisami prawa

czynności administracyjne -  
wykonywanie zadań własnych i 
zleconych

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju

Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie 
informacji publicznej

Obsługa mieszkańców w zakresie udzielania dotacji 

Poprawa stanu 
środowiska

1.4. Poprawa jakości 
powietrza w mieście

Badanie jakości powietrza na terenie miasta i aktualizacja inwentaryzacji 
źródeł

zanieczyszczenie powietrza z 
niskich źródeł emisji

Prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
(Skarpa Wiślana)

Realizacja zadań z 
zakresu rolnictwa i 
gospodarki wodnej 

Poprawa i 
ochrona stanu 
środowiska

3.1. Wzmacnianie 
aktywności społecznej 
płocczan,                    
3.3. Zapewnienie 
wysokiej jakości tkanki 
miejskiej

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-I

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji, 
pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń, przewidzianych przepisami prawa

czynności administracyjne -  
wykonywanie zadań własnych i 
zleconych

Organizacja festynów przybliżających kulturę i sztukę ludową oraz ginące 
już zawody

Szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi

czynności administracyjne -  
wykonywanie zadań własnych i 
zleconych

Prowadzenie ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków;

wprowadzanie oczyszczonych 
ścieków do wód i do ziemi

Konserwacja i 
nasadzenia zieleni na 
terenie miasta Płocka

Poprawa jakości 
powietrza w 
mieście

1.4. Poprawa jakości 
powietrza w mieście    
3.2. Rozwój miejsc 
rekreacji i wykorzystanie 
potencjału turystycznego 
(3.2.3. Zwiększenie 
dostępności terenów 
zieleni oraz poprawa 
czystości w mieście, 
3.2.4. Kreacja nowych 
zielonych przestrzeni 
zwiększających liczbę 
miejsc rekreacji.       
3.2.5. Rozwój przestrzeni 
miejskich służących 
aktywnemu spędzaniu 
czasu wolnego)

Dyrektor WSK, 
Kierownik WSK-I

Dokonywanie bieżącej oceny w zakresie stanu zieleni, zlecanie robót, 
nadzorowanie, sporządzenie wniosków do WZP, zleceń, umów, aneksów, 
opisów przedmiotów zamówień, szacunków oraz wniosków do procedur 
przetargowych, sprawozdań z wykonania zadania i planu jego budżetu na 
rok następny.



wycinka drzew i krzewów
Konserwacja i 
nasadzenia zieleni na 
terenie miasta Płocka

Poprawa jakości 
powietrza w 
mieście

1.4. Poprawa jakości 
powietrza w mieście    
3.2. Rozwój miejsc 
rekreacji i wykorzystanie 
potencjału turystycznego 
(3.2.3. Zwiększenie 
dostępności terenów 
zieleni oraz poprawa 
czystości w mieście, 
3.2.4. Kreacja nowych 
zielonych przestrzeni 
zwiększających liczbę 
miejsc rekreacji.       
3.2.5. Rozwój przestrzeni 
miejskich służących 
aktywnemu spędzaniu 
czasu wolnego)

Dyrektor WSK, 
Kierownik WSK-I

Prace konserwacyjne zieleni, pielęgnacja trawników – koszenia i grabienie, 
pielęgnacja drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz jednorocznych, 
wycinka drzew, walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Walka z 
barszczem Sosnowskiego na terenach należących do Gminy – Miasto 
Płock.

Planowanie i 
nasadzenia zieleni na 
terenie miasta Płocka 

Poprawa jakości 
powietrza w 
mieście

1.4. Poprawa jakości 
powietrza w mieście    
3.2. Rozwój miejsc 
rekreacji i wykorzystanie 
potencjału turystycznego 
(3.2.3. Zwiększenie 
dostępności terenów 
zieleni oraz poprawa 
czystości w mieście, 
3.2.4. Kreacja nowych 
zielonych przestrzeni 
zwiększających liczbę 
miejsc rekreacji.       
3.2.5. Rozwój przestrzeni 
miejskich służących 
aktywnemu spędzaniu 
czasu wolnego)

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-II

Planowanie zagospodarowania terenów zielenią, uczestnictwo w 
spotkaniach zespołów oraz komisjach, w których m.in. rozpatrywanym 
elementem jest zieleń, określanie wytycznych i standardów dot. ochrony 
zieleni oraz opiniowanie koncepcji i projektów zagospodarowania terenów 
zielenią, dokonywanie bieżącej oceny w zakresie konieczności sporządzenia 
ekspertyz dendrologicznych wiekowych drzew, zlecanie robót w zakresie 
opracowania ekspertyz dendrologicznych, nasadzeń roślin ozdobnych wraz 
z ich pielęgnacją. Sporządzanie wniosków o uzyskanie dofinansowania na 
nasadzenia ze środków zewnętrznych oraz rozliczanie dofinansowania, 
współpraca z innymi Wydziałami i jednostkami w zakresie rozwoju i 
rewaloryzacji terenów zieleni miejskiej.

urządzanie terenów zielonych,  
dbałość o starodrzew, w tym o 

drzewa pomnikowe.

Nasadzenia (zakładanie parków kieszonkowych) drzew, krzewów i innych 
roślin wieloletnich, zakładanie łąk kwietnych oraz obsadzenie kwietników, 
donic, kwiatonier kwiatami jednorocznymi, nadzorowanie, odbieranie 
zleconych robót z zakresu nasadzeń.

Leśnictwo, łowiectwo i 
ochrona przyrody 

Racjonalne 
wykorzystanie 
zasobów 
środowiska

3.2 Rozwój miejsc 
rekreacji i wykorzystanie 
potencjału turystycznego

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-II

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Prace z 
zakresu gospodarki leśnej wykonywane na podstawie UPUL oraz ISL. 
Uzupełnianie powierzchni leśnych. 

pielęgnacja i zagospodarowanie 
terenów leśnych

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie szacunków brakarskich i 
wyceny drewna.

Wydawanie decyzji, zaświadczeń z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa i 
łowiectwa.

czynności administracyjne -  
wykonywanie zadań własnych i 
zleconych

Gospodarka łowiecka, dzierżawa obwodów łowieckich, rozliczenie czynszu 
dzierżawnego.



Zazieleniamy ulicę 
Górną w Płocku - 

nasadzenia drzew i 
krzewów – Budżet 

Obywatelski 

Poprawa jakości 
powietrza w 
mieście

1.4. Poprawa jakości 
powietrza w mieście
3.2. Rozwój miejsc 
rekreacji i wykorzystanie 
potencjału turystycznego
(3.2.3. Zwiększenie 
dostępności terenów 
zieleni oraz poprawa 
czystości w mieście)

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-II

Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. ,,Zazieleniamy ulicę 
Górną w Płocku” - nasadzenia drzew i krzewów”.

edukacja ekologiczna, ochrona 
bioróżnorodności

Jeże i nietoperze w 
Lasku Brzozowym na 

Podolszycach 
Południe – Budżet 

Obywatelski 

Poprawa jakości 
powietrza w 
mieście

3.2 Rozwój miejsc 
rekreacji i wykorzystanie 
potencjału turystycznego

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-II

Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. ,,Jeże i nietoperze w 
Lasku Brzozowym na Podolszycach Południe” 

Realizacja zadań 
Gminy w zakresie 
ochrony zwierząt 

Ochrona zwierząt 
na terenie Miasta

5.2 Rozwój miejsc 
rekreacji i wykorzystanie 
potencjału turystycznego

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-I

Realizacja ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy -  Miasto Płock''

czynności administracyjne -  
wykonywanie zadań własnych i 
zleconych

Utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, całodobowa opieka 
weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych

Współpraca z organizacjami pro-zwierzęcymi i opiekunami kotów wolno 
żyjących

Prowadzenie rejestru zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach 
hodowlanych



Dokonywanie  bieżącej oceny w zakresie utrzymania czystości

Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic

Zakupy uzupełniające drobnych urządzeń komunalnych

Remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej

ruchy masowe Skarpy Wiślanej

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji  fontann oraz tężni

gospodarka wodno – ściekowa

Opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej

Utrzymanie czystości i 
porządku z 
prowadzeniem akcji 
zimowej na terenie 
miasta Płocka 

Utrzymanie 
terenów gminnych

Dyrektor WSK, 
Kierownik WSK-I

Utrzymanie czystości, wywóz zalegającego śniegu i odkucie wpustów oraz 
usuwanie odpadów budowlanych

powstawanie nielegalnych 
wysypisk odpadów, w tym 
odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych

Utrzymanie oraz 
remonty bieżące 
urządzeń komunalnych 
i infrastruktury oraz 
terenów miejskich  

Utrzymanie 
terenów gminnych

3.3 Zapewnienie 
wysokiej jakości tkanki 
miejskiej (3.3.1 -  
Poprawa estetyki oraz 
jakości przestrzeni i 
ochrona cennego 
krajobrazu miasta)

Dyrektor WSK, 
Kierownik WSK-II

Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody na potrzeby gminnych obiektów 
komunalnych

Prowadzenie spraw związanych ze statecznością skarpy wiślanej (okresowe 
przeglądy stanu skarpy, określanie i zlecanie zakresu prac remontowych).

funkcjonowanie urządzeń 
infrastruktury komunalnej na 
terenie Miasta

Utrzymanie sieci i 
urządzeń kanalizacji 
deszczowej 

Utrzymanie sieci i 
urządzeń 
kanalizacji 
deszczowej

2.5 Adaptacja do zmian 
klimatu i dostępność 
infrastruktury technicznej

Dyrektor WSK, 
Kierownik WSK-II

Dokonywanie bieżącej oceny stanu technicznego sieci i urządzeń kanalizacji 
deszczowej
Realizacja należności za zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia 
terenów oczyszczalni oraz funkcjonowania przepompowni  wód 
deszczowych

Zawieranie i ewidencjonowanie umów z podmiotami gospodarczymi na 
wprowadzanie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Przeprowadzanie kontroli odprowadzanych wód opadowych do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej oraz na wylotach do odbiorników.

Udzielanie dotacji na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie 
miasta Płocka

Wydawanie warunków na włączenie do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej

Wydawanie zezwoleń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

Gospodarowanie 
odpadami 

Organizacja 
systemu 
gospodarowani 
aodpadami 
komunalnymi

3.5. rewitalizacja 
zdegradowanych 
obszarów miasta         
3.6. Rozwinięta 
współpraca samorządów 
obszaru funkcjonalnego 
Miasta Płocka

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-III

Realizacja zadania własnego gminy polegającego na odbiorze i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
położonych w granicach administracyjnych Płocka 

wytwarzanie odpadów 
komunalnych, niewystarczająca 
segregacja odpadów



Sporządził: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania

Zaakceptował: Maja Syska-Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Krzysztof Gawin – Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych

Zatwierdził: Magdalena Niedziałkowska – Dyrektor Wydziału Koordynacji Procesów Zarządzania – Pełnomocnik ds. ZSZ

Gospodarowanie 
odpadami 

Organizacja 
systemu 
gospodarowani 
aodpadami 
komunalnymi

3.5. rewitalizacja 
zdegradowanych 
obszarów miasta         
3.6. Rozwinięta 
współpraca samorządów 
obszaru funkcjonalnego 
Miasta Płocka

Dyrektor WKŚ, 
Kierownik WKŚ-III

wytwarzanie odpadów 
komunalnych, niewystarczająca 
segregacja odpadów

Współpraca ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji 
powierzonych zadań z zakresu usuwania i demontażu wyrobów 
zawierających azbest stanowiących odpady pochodzenia komunalnego

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi, w tym współpraca ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego


	

