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Szanowni Państwo!
w ubiegłym roku piętnaście rodzin otrzymało klucze do lokali wybudowanych
w ramach programu Mieszkanie na start.
Jest to program płockiego samorządu
polegający na budowie mieszkań z przeznaczeniem na wynajem dla ludzi młodych, chcących swoją przyszłość związać
z naszym miastem.
Mieszkania nie są przyznawane na zawsze. Pierwsza umowa podpisywana jest na
pięć lat. Istnieje możliwość przedłużenia okresu najmu, jednak łącznie nie dłużej
niż na 10 lat. Program, adresowany do ludzi w wieku 18-35 lat, ma zapewnić im
stabilność sytuacji mieszkaniowej na początku dorosłego życia, aby mogli skupić
się na rozwoju zawodowym i osobistym. Dzięki temu w przyszłości będą mogli
samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.
Pierwsze mieszkania w ramach program Mieszkanie na start powstały
w budynku przy ul. Sienkiewicza 25. Wkrótce oddamy do użytku kolejne lokale przy ul. Padlewskiego 6, a w następnej kolejności przy ul. Sienkiewicza 38
i ul. Kleeberga. Jeśli będzie zainteresowanie tym programem, to w tej formule
będą również wynajmowane lokale, które powstaną po przebudowie kamienic
przy ul. Sienkiewicza od numeru 40 do 48.
W tym wydaniu MiastO! Żyje zamieszczamy informacje na temat programu,
m.in. kto może ubiegać się o wynajem lokalu, jakie należy przedłożyć dokumenty, jaka jest procedura przydzielania mieszkań. Znajdą też Państwo nowe dane
dotyczące Płockiej Karty Familijnej 3 plus. Warto zwrócić uwagę, że posiadacze
tej Karty otrzymują dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę przy ustalaniu
kolejności na liście uprawnionych do przydziału mieszkania.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi informacjami i skorzystania
z możliwości wynajęcia lokalu w ramach programu Mieszkanie na start.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski
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Nowe mieszkania już wkrótce

Budynek przy
ul. Padlewskiego
wkrótce zostanie oddany
do użytku

W maju br. oddany zostanie do użytku budynek przy ul. Padlewskiego 6,
w którym będzie 16 lokali przeznaczonych na program „Mieszkań na
start”. Przydziały do tych lokali będą dokonywane w oparciu o wnioski
zakwalifikowane do realizacji w 2017 roku (około 80 wniosków).
Osoby znajdujące się na liście mogą zapoznać się z planami powstającego budynku i sprawdzić metraże lokali w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Płocka na stanowisko numer 5 (wejście od ul. Zduńskiej).
W kamienicy przy Sienkiewicza 38 będzie 30 mieszkań, a przy
ul. Kleeberga – 68 mieszkań. Oddanie do użytku obu tych budynków
planowane jest w 2018 roku. Aby starać się o otrzymanie mieszkania
w tych obiektach należy złożyć wniosek do końca września 2017 roku.
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Kto może ubiegać się o wynajęcie lokalu
w ramach programu Mieszkanie na start
I. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, lecz nie ukończyły 35 roku życia,
jak również żadna z osób objętych wnioskiem nie ukończyła 35 lat.
II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera
się w przedziale:
· gospodarstwo jednoosobowe - od 2 000 zł do 4 218,92 zł
· gospodarstwo dwuosobowe - od 1 500 zł do 3 375,14 zł
· gospodarstwo trzy i więcej osobowe - od 1 250 zł do 2 531,35 zł
(kryterium ustalane jest od najniższej kwoty emerytury brutto w danym
roku do przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego też kwoty w danym
roku mogą ulec zmianie).

Kamienica przy ul. Sienkiewicza 38 od frontu – wizualizacja

www.plock.eu
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Przy ul. Kleeberga powstanie blok z 68 mieszkaniami - wizualizacja

Lokal mogą też wynająć płocczanie, którzy którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę
posiadającą dochód, która za nich poręczy.
Oznacza to, że o lokal mogą starać się osoby, które albo jeszcze nie
mają własnych dochodów (np. niepracujący studenci) albo zarabiają,
lecz nie mogą wykazać się dochodem za rok poprzedzający złożenie
wniosku. Na przykład może być to student, który ma stypendium i pracuje – powiedzmy na pół etatu – więc ma pewne dochody. Ale pracę
zaczął w 2017 roku. Tymczasem składając dziś wniosek o przydział
„Mieszkania na start” musi wykazać się dochodem z 2016 roku, którego
wtedy jeszcze nie miał.
Będący w takiej sytuacji młodzi ludzie mogą wykorzystać wsparcie
osób bliskich – np. rodziców – którzy udzielą poręczenia za wnoszenie
opłat związanych z korzystaniem z lokalu (czynsz oraz opłaty za media).
Kwota o jaką ich zarobki przekroczą najniższe krajowe wynagrodzenie
zostanie wtedy doliczona do dochodów wnioskodawcy, przy czym
nie bierze się w takiej sytuacji pod uwagę przekroczenia maksymalnych
dochodów gospodarstwa.
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Czyli jeśli rodzic przykładowego studenta zarabia np. 9 tys. zł (a najniższe krajowe wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł) to 7 tys. zł można będzie
doliczyć do dochodów młodego wnioskodawcy, jeżeli rodzic zobowiąże
się do udzielenia poręczenia w przypadku, gdy student otrzyma lokal
(fakt przekroczenia dochodów spowodowany wysokimi zarobkami
rodzica nie ma znaczenia).
III. Nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości, której wartość przewyższa iloczyn maksymalnej powierzchni lokalu przewidzianego dla danego gospodarstwa domowego i wskaźnika
wartości odtworzeniowej jednego metra powierzchni użytkowej lokalu
obowiązującego w dniu złożenia wniosku lub jego aktualizacji. Obecnie wskaźnik ten wynosi dla województwa mazowieckiego 3729,55 zł.
Zatem w przypadku dwuosobowej rodziny wartość już posiadanego
lokalu nie może być wyższa od kwoty 167 829,75 (45 mkw przysługującego dla dwuosobowego gospodarstwa domowego x 3729,55 zł).
IV. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku nie wyzbyli się tytułu
prawnego do lokalu.

Pierwsze Mieszkania na start zostały oddane w ubiegłym roku przy ul. Sienkiewicza 25

www.plock.eu
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Powierzchnia użytkowa lokalu

W budynku
przy ul. Padlewskiego
trwają prace
wykończeniowe

Lokale podnajmuje się uwzględniając liczbę osób wchodzących
w skład gospodarstwa domowego, przy czym w chwili zawierania
umowy powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:
a) 40 mkw w gospodarstwie jednoosobowym
b) 45 mkw w gospodarstwie dwuosobowym
c) 55 mkw w gospodarstwie trzyosobowym
d) 65 mkw w gospodarstwie czteroosobowym.
Nie wprowadza się ograniczeń powierzchni dla gospodarstw domowych składających się z pięciu lub większej liczby osób.
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Wymagane dokumenty
 wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania

na start”
do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Płocka bip.ump.pl/index.php?show_cat=lSO2ks7X
oraz w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5
 dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób
 zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach

wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy
oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód
 dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia

pielęgnacyjnego
 orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów

lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego
z Funduszu alimentacyjnego

Już niedługo do mieszkań
przy ul. Padlewskiego
wprowadzą się lokatorzy

www.plock.eu
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DODATKOWE DOKUMENTY
 orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności
 kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+
 dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziec-

ko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni)
 dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyż-

szych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów
podyplomowych
 zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpie-

czeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalność
gospodarczą na terenie Płocka
 zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania

pracy i okres zatrudnienia
 dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób

pełnoletnich w Płocku
 zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego

potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie
Płocka
 zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy
zastępczej
 operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości posiadanej

przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.
Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą
pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.
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Kolejność na liście
Dobór osób do mieszkań odbywa się w sposób całkowicie transparentny. O kolejności na liście decydują obiektywne kryteria, zaś miejsce na
liście ma wpływ na kolejność otrzymywania ofert zgodnych z życzeniami wnioskodawcy (powierzchnia lokalu, kondygnacja).
Dobór osób do mieszkań dokonywany jest z wykorzystaniem programu
komputerowego – po wprowadzeniu danych lokalu (zgodnie z numeracją w budynku) system wskazuje osobę, która powinna otrzymać
ofertę. Udział czynnika ludzkiego w całym procesie został ograniczony
do niezbędnego minimum, czyli oceny prawidłowości składanych
dokumentów.

Regulamin przyznawania punktów
decydujących o kolejności umieszczenia na liście osób
uprawnionych do przydziału lokalu

L.p.

Podstawa
naliczenia
punktów

Liczba
Informacje
punktów dodatkowe

1.

Kształcenie się
na studiach
wyższych

+ 3 pkt

2.

Ukończenie
studiów
pierwszego
stopnia

+ 3 pkt

Wymagany
dokument

Sposób
naliczania
punktów

Wymagany okres
zaświadczenie
co najmniej jedne- uczelni
go roku nauki

Punktów
za ukończenie
poszczególnych
rodzajów studiów
nie sumuje się

dokument
potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji pierwszego
stopnia

dla każdej
osoby spełniającej warunek

www.plock.eu
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3.

4.

Ukończenie
+ 10 pkt
studiów trzeciego
stopnia (studia
doktoranckie)

5.

Ukończenie
studiów podyplomowych
lub kolejnego
kierunku studiów
na studiach
drugiego stopnia
lub jednolitych
studiach magisterskich

+ 1 pkt

Prowadzenie
działalności
gospodarczej na
terenie
Płocka
przez okres
co najmniej
2 lat

+ 3 pkt

6.
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Ukończenie
+ 5 pkt
studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich

dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
drugiego stopnia
Punktów
za ukończenieposzczególnych
rodzajów studiów
nie sumuje się

dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
trzeciego stopnia

Punkty
za ukończenie
studiów
podyplomowych
lub kolejnego kierunku studiów nalicza się
odrębnie

dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
podyplomowych

Wymagane jest
aby działalność
była prowadzona
w sposób ciągły (brak
okresów zawieszenia
prowadzenia działalności) zarówno w dniu
składania wniosku,
jak i przez okres
2 lat poprzedzających
złożenie wniosku.
Punkty z poz. 6 i 7
nie sumują się.

brak – weryfikacja
oświadczenia
poprzez bazę
CEiDG

dla
każdej
osoby
spełniającej
warunek

Prowadzenie
działalności
gospodarczej na
terenie
Płocka
przez okres
co najmniej
2 lat
i zatrudnianie
w tym okresie
przez
co najmniej
20 miesięcy
przynajmniej
1 osoby

+ 5 pkt

8.

Zatrudnienie
na terenie
Płocka
w okresie 5 lat
przed złożeniem
wniosku

+ 1 pkt
/ pełen
rok
zatrudnienia

Poszczególne
okresy zatrudnienia
w czasie 5 lat poprzedzających złożenie
wniosku sumują się

zaświadczenie
od pracodawcy
wskazujące miejsce wykonywania
pracy i okres
zatrudnienia

9.

Zamieszkiwanie
+3 pkt
w granicach
administracyjnych Płocka z
zamiarem stałego
pobytu od co
najmniej 5 lat

Punkty przydziela się
tylko za okres
nieprzerwanego
zamieszkiwania
w Płocku

dokumenty potwierdzające fakt
i okres zamieszkiwania w Płocku

dla
każdej pełnoletniej
osoby
spełniającej
warunek

10.

Prowadzenie
od co najmniej
dwóch lat nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku
publicznego na
terenie Płocka

Wymagane jest
aby działalność
była prowadzona
w sposób ciągły
zarówno w dniu składania wniosku,
jak i przez okres
2 lat poprzedzających
złożenie wniosku

zaświadczenie
pochodzące
od organizacji
pożytku
publicznego

dla każdej
osoby
spełniającej
warunek

7.

Wymagane jest aby
działalność była prowadzona
w sposób ciągły (brak
okresów zawieszenia
prowadzenia działalności) zarówno w dniu
składania wniosku,
jak i przez okres
2 lat poprzedzających
złożenie wniosku.
Punkty z poz. 6 i 7 nie
sumują się

+ 1 pkt

zaświadczenie
z ZUS
potwierdzające
opłacanie
składek ubezpieczeniowych
za pracownika
dla
każdej
osoby
spełniającej
warunek

www.plock.eu
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11.

Posiadanie Karty
Dużej Rodziny
lub
Płockiej Karty
Familijnej 3+

+ 10 pkt

Punkty przydziela się
tylko za okres
nieprzerwanego
zamieszkiwania
w Płocku

kopia Karty

12.

Posiadanie
co najmniej
jednego
dziecka

+ 5 pkt

za dziecko
uważa się osobę
w wieku do 18 lat,
a w przypadku
dzieci uczących się
- w wieku do 25 lat

oświadczenie na
formularzu wniosku, a w przypadku
osób uczących się
powyżej 18 roku
życia dodatkowo wymagany
jest dokument
potwierdzający
pobieranie nauki
(np. zaświadczenie
szkoły lub uczelni)

za dziecko
uważa się osobę
w wieku do 18 lat,
a w przypadku
dzieci uczących się
- w wieku
do 25 lat

oświadczenie na
formularzu wniosku, a w przypadku osób uczących
się powyżej 18
roku życia dodatkowo wymagany
jest dokument
potwierdzający
pobieranie nauki
(np. zaświadczenie
szkoły lub uczelni)

13.

Samotne
wychowywanie
co najmniej
jednego
dziecka

+ 5 pkt

14.

Osoba
opuszczająca
pieczę
zastępczą

+10 pkt

zaświadczenie
z ośrodka
pomocy
społecznej
lub Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie

dla
gospodarstwa
domowego,
przy czym
punkty
z poz. 11-13
nie sumują
się pomiędzy sobą

dla każdej
osoby
spełniającej
warunek

Płocka Karta Familijna 3 plus

Już ponad 60 partnerów oferuje różnego rodzaju zniżki w ramach Płockiej
Karty Familijnej 3 plus. Są wśród nich m.in. płockie pływalnie, muzea, zoo,
teatr, sklepy, cukiernie, restauracje, a także Komunikacja Miejska. Listę partnerów zamieszczamy na następnych stronach tego wydania MiastO! Żyje.
Jest też ona dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta www.plock.eu.
Płocka Karta Familijna 3+ istnieje od 2012 roku. Przysługuje wyłącznie rodzinom zameldowanym i faktycznie zamieszkującym w Płocku,
które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia
lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, bądź bez
ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pozostającym
pod opieką rodzica.
Karta przysługuje również rodzinom zastępczym, w których przebywa
troje lub więcej dzieci oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka
w Płocku. Co ważne, każda z osób w rodzinie może korzystać ze swojej
karty indywidualnie.
Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek. Druk można pobrać w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, Punktach Obsługi Klientów Komunikacji Miejskiej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie
internetowej www.plock.eu.

www.plock.eu
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Karta ważna jest przez trzy lata od daty wydania. Przedłużenia terminu
jej obowiązywania na kolejny okres można dokonać nie wcześniej,
niż dwa miesiące przed upływem okresu jej ważności.

L.p.

NAZWA PARTNERA

ZNIŻKA

1.

Partner Premium,
ul. Graniczna 46

5% zniżki na wszystkie produkty z asortymentu

2.

Muzeum Mazowieckie
w Płocku, ul. Tumska 8

Bilet Rodzinny do Muzeum Mazowieckiego w Płocku:
– wstęp na ekspozycje secesji i art deco – 20 zł;
– wstęp na ekspozycje w Spichlerzu – 8 zł

3.

Muzeum Diecezjalne
w Płocku, ul. Tumska 3a

50% zniżki dla odwiedzających muzeum; bilet rodzinny
w cenie 10 zł

4.

Płocki Instytut Wydawniczy,
Plac Narutowicza 3

20% zniżki na podręczniki do nauki religii,
wydane przez PIW dla klas 0, I, II, III

5.

Płocka Księgarnia
Diecezjalna,
Plac Narutowicza 3

– podręczniki do religii wydane przez PIW - 5% zniżki
– podręczniki do religii wydane przez pozostałe wydawnictwa – 3% zniżki
– inne książki nie objęte promocją – 5% zniżki
– dewocjonalia – 5% zniżki

6.

Sklep z Dewocjonaliami Caritas,
10% zniżki na zakup artykułów
ul. Sienkiewicza 34

7.

Balex Księgarnia Szkolna,
ul. Królewiecka 15

5% zniżki przy zakupie za minimum 20 zł

8.

NoveKino Przedwiośnie,
ul. Tumska 5a

12 zł/os. za bilet na film 2D
15 zł/os za bilet na film 3D

9.

Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki

50% zniżki na zakup biletów na imprezy organizowane
przez POKiS

10. Płocki Ogród Zoologiczny
11.

Zakład optyczny „Horyzont”,
ul. Kolegialna 38

Komunikacja Miejska - Płock
12.
Sp. z o.o.
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5 zł/os bilet normalny, 4 zł/os bilet ulgowy,
4 zł wypożyczenie wózka
30% zniżki
Bilet długookresowy imienny elektroniczny 30-dniowy,
strefa A – dorośli 36 zł, dzieci 18 zł
Bilet długookresowy imienny elektroniczny 30-dniowy ważny
poniedziałek-piątek, strefa A – dorośli 30 zł, dzieci 15 zł

L.p.

NAZWA PARTNERA

ZNIŻKA

13.

Sklep Sportowy „Dagna”,
Al. Jachowicza 49

15% zniżki na nowe kolekcje, towary nieprzecenione
oraz 10% zniżki na towary przecenione

14.

Płocka Orkiestra Symfoniczna,
ul. Bielska 9/11

50% zniżki na zakup biletów i karnetów na koncerty
organizowane przez POS

„Wesoła Ciuchcia” Galeria
Mosty, ul. Tysiąclecia 2a

Opłata za wejście na salę zabaw:
– 30 minut: pon-czw 5 zł, pt-ndz 6 zł
– 1 godzina: pn-czw 10 zł, pt-ndz 12 zł
– czas nieograniczony: pn-czw 15 zł, pt-ndz 18 zł,
Klub Malucha – 20 zł
Przyjęcia urodzinowe /Mini Ferie/Mini Kolonie – zniżka 10%

15.

16. Pływalnia Miejska Podolanka

Korzystanie z pływalni, w tym ze zjeżdżalni przez jedną
osobę, także razem z dziećmi do 3 lat – 5 zł za pierwsze
60 minut oraz za każdą następną minutę 0,08 zł
Korzystanie z pływalni, w tym ze zjeżdżalni przez dziecko
od lat 3 do lat 7, ucznia i studenta do 25 roku życia – 3,50 zł
za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną minutę 0,06 zł

17. Pływalnia Miejska Jagiellonka

Korzystanie z pływalni przez jedną osobę,
także razem z dziećmi do 3 lat – 4,50 zł za pierwsze
60 minut oraz za każdą następną minutę 0,07 zł
Korzystanie z pływalni przez dziecko od lat 3 do lat 7,
ucznia i studenta do 25 roku życia – 3 zł za pierwsze
60 minut oraz za każdą następną minutę 0,05 zł

18.

Pływalnia Miejska
przy. Al. Kobylińskiego

19. Hala Sportowa Borowiczki

Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem
z dziećmi do 3 lat – 3,50 zł za pierwsze 60 minut
oraz za każdą następną minutę 0,06 zł
Korzystanie z pływalni przez dziecko od lat 3 do lat 7,
ucznia i studenta do 25 roku życia – 2 zł za pierwsze
60 minut oraz za każdą następną minutę 0,03 zł
Korzystanie z siłowni przez jedną osobę – 3 zł za każdą
rozpoczętą godzinę
Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej przez jedną osobę
– 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę
Wypożyczenie jednego kompletu sprzętu wspinaczkowego dla osoby korzystającej ze ścianki wspinaczkowej
– 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę

www.plock.eu
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Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
20.
Biuro Regionalne w Płocku,
ul. Królewiecka 28

21.

Szkółka Pływacka
„Złota Rybka” Beata Ambroziak

Orlen Arena Centrum
22.
Widowiskowo - Sportowe

ZNIŻKA

Ubezpieczenia Komunikacyjne – 15% zniżki:
1. Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów (OC).
2. Auto-Casco, AC+KR – nie dotyczy ryzyk dodatkowych.
Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów
ciężarowych i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony.
Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne – 30% zniżki:
1. Bezpieczna Rodzina z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM.
2. Bezpieczny Dom w budowie.
3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.
4. Bezpieczna Zagroda.
5. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego
20% zniżki
Korzystanie z siłowni Arena: bilet jednorazowy,
nieograniczony czasowo – 6 zł
Korzystanie z siłowni Arena: karnet miesięczny,
wejście 1 raz w ciągu dnia - 40 zł

23.

Restauracja La Petite Naleśniki,
ul. Grodzka 18

5% zniżki na oferowane dania

24.

Pizzeria Gruby Benek,
ul. Tumska 14

15% zniżki na oferowane dania

25.

Mieczysław Krajewski,
ul. Gradowskiego 22

30% zniżki na zakup pizzy

Centrum Medyczne Medica
26. sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,
ul. Chemików 7

10% zniżki – tomografia komputerowa
10% zniżki – diagnostyka endoskopowa
5% zniżki – zabiegi rehabilitacyjne

Veni Vidi Terapia i Rehabilitacja
27. Wzroku Katarzyna Królikowska, 10% zniżki na usługi
ul. Piaska 5
28.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.,
10% zniżki na usługi
ul. Płocka 12, 09-520 Łąck

29. Bobasek, ul. Tysiąclecia 1A
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10% zniżki na produkty Baby Up i 3% na pozostały
asortyment

L.p.

NAZWA PARTNERA

ZNIŻKA

30. Gumiś, ul. 21 Stycznia 11

10%-20% zniżki w stosunku do cen detalicznych

Akademia Języka i Kultury
31. Hiszpańskiej Caramba,
ul. Królewiecka 21

Przy opłaceniu rocznego kursu z góry – jedna lekcja
45 min. indywidualna gratis
25% zniżki na tłumaczenia pisemne: polski-hiszpański,
hiszpański - polski

32.

Agencja Handlowo - Usługowa
„Dimex”, ul. Bielska 61

Teatr Dramatyczny im. Jerzego
33. Szaniawskiego w Płocku,
ul. Nowy Rynek 11

34.

„Oczko” spółka cywilna,
ul. Gałczyńskiego 11

10% zniżki na cały asortyment, z wyłączeniem
kolekcji ESOTIQ

Bilet ulgowy na spektakle – dotyczy wyłącznie spektakli
familijnych płockiego teatru, z wykluczeniem przedstawień gościnnych oraz pozycji repertuarowych skierowanych do dorosłego widza
Okulary korekcyjne dla dzieci z soczewkami PNX za 229 zł
20% rabatu na zakupy pełnowartościowe

Akwizycja-Marketing
35. Ubezpieczenia
Mariusz Grochowski

10% zniżki – Księgarnia Edukacyjna Płock, ul. Bielska 14
10% zniżki – Księgarnia-Antykwariat Płock, Al. Jachowicza 27,
Cech Rzemiosł Różnych
10% zniżki – Ubezpieczenia Płock, Al. Jachowicza 27 pok. 4,
Cech Rzemiosł Różnych

Foto Jakowscy,
36.
ul. Mickiewicza 1A

5% zniżki na:
– zakup albumów, filmów, ramek
– usługi fotograficzne: dowód, paszport, legitymacje, odbitki
– usługi drukarskie: ulotki, zaproszenia, powiększenie zdjęć

Cukiernia „Dolce Caffe”,
37. ul. Synagogalna 2 lok 6
ul. Kwiatka 23/2

5% na zakupy, 10% na konsumpcję w lokalu

38.

Salon fryzjerski Rach Ciach Ciach,
10% zniżki na strzyżenie
ul. Królewiecka 19 paw.2

39.

Lodziarnia Familijna,
ul. Grodzka 15

10% zniżki na zakupy

www.plock.eu
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40.

Pierogarnia „Rogatki”,
ul. Kolegialna 39

7% zniżki na konsumpcję

41.

Restauracja & Sushi Samurai,
pl. G. Narutowicza 1/3

20% zniżki na wszystkie zestawy sushi przez 7 dni
w tygodniu na miejscu w restauracji

42. CitySpa, ul. Otolińska 8
43.

Kwiaciarnia Egzotyka,
ul. Rembielińskiego 2

10% zniżki na zakupy

44.

Atasze, Biuro Handlowe,
ul. Chopina 1

zniżka 10% na systemy osłonowe wewnętrzne

45.

Zoosfera – Sklep Zoologiczny,
ul. Dworcowa 30 /
ul. Wyszogrodzka 91

10% zniżki przy zakupie powyżej 50 zł

46.

47.

48.

49.

50.

51.
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15% zniżki na wszystkie zabiegi oraz kosmetyki profesjonalne. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz karnetami

Cud Miód
ul. Sikorskiego 10

30% zniżki na wejściówkę do bawialni

Restauracja Książęca Hotelu
Herman****
ul. Sienkiewicza 30

10% zniżki na menu w Restauracji Książęcej Hotelu Herman****

Ekspert pl
ul. Dobrzyńska 58

15% zniżki

Sklep Piekarniczo-Cukierniczy
„Bombonierka”
ul. Kolegialna 33
Zakład Piekarniczy Cukierniczy
Wiesław Jasiński
ul. Wolskiego 4A / ul. Kwiatka
22 / ul. Gierzyńskiego 17
Ojo Negro Hodowla Owczarka
Niemieckiego
Borowiczki-Pieńki gm. Słupno,
ul. Słowiańska 25a

10% zniżki

10% produkty piekarnicze, 10–20% produkty cukiernicze

10% zniżki na jazdę konną, karnet rodzinny (12 jazd w cenie
10 z możliwością korzystania z karnetu przez wszystkich
członków rodzin)

L.p.

NAZWA PARTNERA

Hippo
52. Przedsiębiorstwo Handlowo
-Usługowe Łukasz Katra
Kielce, ul. Pawia 7/29

ZNIŻKA

10% zniżki na zakupy pościeli dziecięcej
oraz pozostałych akcesoriów dla dzieci
w sklepie internetowym http://hippo-sklep.pl

Cafe TuMY
53. ul. Tumska 12/3

5% zniżki na cały asortyment (poza alkoholem)

Intersport
54. – Sport To The People
ul. Wyszogrodzka 144

10% zniżki na produkty przecenione
oraz 15% zniżki na produkty nieobjęte przeceną
dostępne w sklepie stacjonarnym.

Sklep Obuwniczy „Margo”
55. ul. Tumska 14
ul. Królewiecka 15

10% zniżki na zakupy

Zakład Optyczny „Optyk”
56. Magdalena Przybylińska
ul. Misjonarska

30% zniżki na oprawy okularowe;
5% zniżki na szkła korekcyjne.
Nie łączy się z innymi zniżkami.

Angitia Med Płock
57. – Centrum SzkoleniowoRehabilitacyjne
al. Kilińskiego 12 A
N. Trade S.C.
58. Piotr i Lech Niteccy
Sklep Ogrodosfera
Warszawa, ul. Stępińska 22/30

30% zniżki na pierwszą terapię

5% zniżki na cały asortyment
(zniżką nie objęte są produkty przecenione)

www.plock.eu
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Zakłady Mięsne Peklimar
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka
komandytowa
Lista sklepów honorujących
Płocką Kartę Familijną 3+:
ul. Otolińska 8
ul. Nowy Rynek 4
59. ul. Staromiejska 2
ul. Kochanowskiego 22a
ul. Rembielińskiego 6b
ul. Armii Krajowej 4
ul. Baczyńskiego 3
ul. Tysiaclecia 9b
ul. Orlińskiego 1
ul. Na Skarpie 1
ul. Tysiąclecia 14a
ul. 11 Listopada 1 lok 7
60.

61.

62.

22

5% zniżki na każde zakupy w sklepach firmowych

Płocka Galeria Sztuki
ul. Sienkiewicza 36

bilet wstępu na ekspozycje w Płockiej Galerii Sztuki
w cenie 3 złotych od osoby

Funfotos Sp. z o.o.
(Fotoexpress)
Warszawa, ul. Mielczarskiego
8/58

5 zł zniżki (33% ceny standardowej) na wykonanie zdjęć
do oficjalnych i urzędowych dokumentów w fotobudce
znajdującej się w Urzędzie Miasta Płocka – Oddział Komunikacji przy al. Piłsudskiego 6

Dowozorro
ul. Wyszogrodzka 91

10% zniżki (promocja nie łączy się z innymi promocjami)
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