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Rowerowy Maj to akcja zachęcająca uczniów do aktywności
i przyjeżdżania do szkoły na
rowerze, hulajnodze, rolkach czy
deskorolce. W tym roku wzięło
w niej udział 14 podstawówek,
338 klas, 3919 uczniów. Najaktywniejsi otrzymali nagrody.
Na zdjęciu prezydent Andrzej
Nowakowski z jedną z nagrodzonych klas – II b ze Szkoły
Podstawowej nr 23.

Szanowni Państwo!
W tym wydaniu MiastO! Żyje chcemy poinformować Państwa o kolejnych
zrealizowanych inwestycjach, a także zaprosić do udziału w ciekawych
przedsięwzięciach.
W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku po remoncie m.in. ulicę Borowicką
i ulicę Maszewską. Obydwa zadania polegały na kompleksowej modernizacji, obejmującej remont nawierzchni oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. W miejskiej infrastrukturze przybył też parking przy ul. Jasnej
i tężnia na Winiarach. Przystępujemy natomiast do remontu ważnej arterii
komunikacyjnej Płocka – al. Kilińskiego. Remontujemy też most im. Legionów
Piłsudskiego.
Zapraszam Państwa do udziału w ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego
Płocka. Wiele interesujących pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców już
służy społeczności naszego miasta. Czekamy na kolejne Państwa propozycje.
Chciałbym też zainteresować Państwa sprawą negatywnego wpływu plastiku
i styropianu na środowisko naturalne. Wydałem zarządzenie, aby ograniczyć
wykorzystywanie przedmiotów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych. Zachęcam
też Państwa do podejmowania działań, aby takich przedmiotów było w naszym otoczeniu jak najmniej.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski

Ruszamy z przebudową alei Kilińskiego

Przebudowa obejmie al. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniami oraz fragmenty przylegających do niej ulic

Przebudowa alei będzie kompleksowa.
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni, chodników i oświetlenia.
Powstanie także kanalizacja deszczowa
oraz droga rowerowa. Prace nie ograniczą
się tylko do samej alei. Przebudowane
zostaną jej skrzyżowania z ul. Norbertańską i Warszawską (powstanie tu klasyczne
rondo) oraz z ul. Sienkiewicza i Kolegialną,
a także z wjazdem na teren Komendy
Miejskiej Policji. Bardzo duże zmiany czekają również skrzyżowanie al. Kilińskiego
z Al. Jachowicza i al. Piłsudskiego.
Przebudowany zostanie również południowy pas Al. Jachowicza, na odcin-
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ku od skrzyżowania z al. Kilińskiego
do ul. 11 Listopada oraz ul. Warszawska,
4 Pułku Strzelców Konnych, Mostowa, a także zjazd z mostu im. Legionów Piłsudskiego do ronda Lajourdie
na Radziwiu. Duże zmiany nastąpią
na ul. Mostowej. Po przebudowie
będzie wprawdzie nieco węższa, ale
za to znajdzie się na niej miejsce na
2,5-metrowej szerokości ciąg pieszo
-rowerowy.
Na początek prace będą się toczyć na
odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz na
ul. Warszawskiej.

Oznacza to konieczność całkowitego
zamknięcia przejazdu na odcinku od
skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, a także na pewnym
odcinku ul. Warszawskiej. Jednak dojazd do wszystkich posesji, znajdujących
się przy al. Kilińskiego jest zapewniony
(w większości wypadków od zaplecza tych
nieruchomości). Pracownicy i interesanci
Komendy Miejskiej Policji natomiast będą
korzystać z drugiej bramy, która znajduje
się przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej.

Przebudowa al. Kilińskiego wraz z pracami
towarzyszącymi będzie kosztować 38 mln
zł. Jest ona jednym z pięciu elementów
projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej, tzw. drugiego Programu Mobilności
Miejskiej. Pozostałe to budowa parkingu
w systemie „park and ride”, nowego wiaduktu do ogrodu zoologicznego, kupno
ośmiu niskoemisyjnych autobusów dla
Komunikacji Miejskiej oraz wykonanie inteligentnego systemu sterowania ruchem
w centrum Płocka.

Oferta na budowę stadionu
Mamy ofertę na budowę nowego stadionu
Wisły Płock. Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu firma MIRBUD S.A. wyceniła

www.plock.eu

na prawie 166,5 mln zł. Teraz Urząd Miasta
przeprowadzi weryfikację złożonej oferty.
Ma na to 90 dni.
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Internat Siedemdziesiątki
całkowicie zmodernizowany

Nowe wyposażenie bloku usprawni pracę kuchni. Na zdjęciu dyrektor ZST Dariusz Tyburski

– Konsekwentnie modernizujemy naszą
bazę oświatową. Teraz skończyliśmy kompleksowy remont internatu Zespołu Szkół
Technicznych – mówi prezydent Płocka
Andrzej Nowakowski.
Remont segmentu A (który służy Szkole
Mistrzostwa Sportowego) zakończył
się w 2013 roku i kosztował ponad
1,6 mln zł. W ubiegłym roku po gruntownej modernizacji oddany został do użytku
segment B z 45 pokojami mieszkalnymi.
Koszt remontu wyniósł ponad 2 mln zł.
Ostatni etap remontu, który kosztował
również ponad 2 mln zł, polegał na
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modernizacji pomieszczeń tzw. łącznika
oraz bloku żywieniowego. Prace w tej
części internatu zaczęły się w czerwcu
ubiegłego roku, zakończyły przed kilkoma tygodniami. Roboty polegały m.in.
na termomodernizacji ścian i dachu,
wymianie nawierzchni placu między
częścią administracyjną, a blokiem żywieniowym, budowie nowego śmietnika
oraz chodników.
Prace wewnątrz natomiast polegały na
przebudowie bloku żywieniowego wraz
z wyposażeniem oraz na remoncie części
administracyjnej. Łącznie modernizacja
internatu wyniosła ponad 5,6 mln zł.

Bus dla Przyjaznych Serc

Nowy ford transit trafił do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”

Prezydent Andrzej Nowakowski przekazał
nowego busa podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. – Starania
o zakup pojazdu podjęła w ubiegłym roku
pani dyrektor Joanna Alberska. Dziś nowiutki ford transit trafia w wasze ręce. Niech wam
dobrze służy – mówił prezydent Płocka do
podopiecznych i pracowników placówki.
Pojazd przeznaczony jest do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki niemu podopieczni DPS będą
mieli zapewniony bezpieczny transport
do poradni specjalistycznych, urzędów
czy placówek kulturalno-oświatowych.
Samochód posiada specjalne wyposażenie, m.in. drzwi boczne otwierane

z obydwu stron, rozkładaną rampę
z bieżnią przeciwpoślizgową dla wózków inwalidzkich, wysuwany elektrycznie stopień boczny ułatwiający
wsiadanie i wysiadanie w przedziale
pasażerskim (z bieżnią przeciwpoślizgową). Fordem może podróżować
dziewięć osób, w tym dwie osoby na
wózk ach inwalidzk ich. Samochód
posiada klimatyzację z nawiewem na
przód i na tylną część pojazdu.
Samochód kosztował 182 tys. zł. Z budżetu miasta przeznaczyliśmy 102 tys. zł,
a 80 tys. zł to dofinansowanie pozyskane
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III”.

www.plock.eu
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Kompleksowy remont starego mostu

Remont starego mostu potrwa do końca września br.

Z tego powodu przeprawa będzie całkowicie wyłączona z ruchu przez okres wakacji.
Taki czas naprawy mostu im. Legionów
Piłsudskiego wynika z dwóch przyczyn.
Po pierwsze w wakacje maleje ruch na
przeprawie, po drugie – łatwiej zachować
wysoką jakość wymienianych elementów,
jak nawierzchnia z izolacją. Oprócz tego naprawa lub całkowita wymiana czeka jeszcze
m.in. dylatacje, balustrady i krawężniki.
Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg, który podpisał umowę z wykonawcą: stołecz-
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ną firmą Freyssinet. Nie po raz pierwszy
spółka ta będzie obecna na płockim rynku
budowlanym. Była jednym z głównych
podwykonawców przy budowie mostu
Solidarności.
Termin zakończenia remontu mostu im.
Legionów Piłsudskiego zaplanowany jest
na 30 września, a wartość tego kontraktu sięga prawie 8,55 mln zł. Dodajmy,
że MZD udało się zdobyć dofinansowanie
z budżetu państwa w wysokości ponad
4,48 mln zł.

Nowoczesna Borowicka
– Zakończyliśmy budowę drugiego odcinka
ul. Borowickiej, gdzie powstała całkowicie
nowa infrastruktura drogowa, kanalizacyjna,
oświetleniowa. Dzięki budowie kanalizacji
deszczowej będziemy mogli teraz sukcesywnie przebudowywać kolejne ulice
osiedlowe w tej części Borowiczek – mówił
prezydent Andrzej Nowakowski podczas
spotkania z dziennikarzami.
W ramach inwestycji wybudowana została ulica Borowicka, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Botaniczną do skrzyżowania
ulic Liściasta – Wierzbowa – Parcele.
Powstała także kanalizacja deszczowa,

sanitarna oraz przyłącza wodociągowe.
Zamontowane zostało również 17 nowych słupów z oprawami LED. Wykonawca przebudował, zabezpieczył bądź
przełożył instalacje teletechniczne. Do
końca października będą jeszcze trwały
prace związane z pielęgnacją zieleni. Ten
etap inwestycji kosztował blisko 5 mln zł.
Warto przypomnieć, że pierwszy etap
przebudowy ul. Borowickiej, który kosztował 3,6 mln zł, został zrealizowany w lipcu
2017 roku. Wówczas powstał kilometr
nowej drogi, chodnik, ścieżka rowerowa
oraz oświetlenie.

Ulica Borowicka przeszła kompleksową modernizację

www.plock.eu
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Zaczynamy ósmy Budżet Obywatelski Płocka

Inauguracja ósmej edycji BOP
odbyła się na skwerze
w Pasażu Paderewskiego,
który został zrealizowany dzięki
budżetowi obywatelskiemu.
Jest tu też stacja naprawy
rowerów z szóstej edycji
i dwie smart ławki
z siódmej edycji BOP
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– Na pomysły mieszkańców czekamy do
31 lipca. Wnioski można składać osobiście
we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta
Płocka, pocztą lub online na stronie mojemiasto.plock.eu. Uprawniony do tego jest
każdy mieszkaniec, grupa mieszkańców,
rada osiedla oraz organizacja pozarządowa działająca w Płocku – mówi prezydent
Andrzej Nowakowski.

dlowy nie może być droższy niż 575 tys.
zł. Po drugie składać projekty i głosować
mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu
na wiek czy zameldowanie. Dzieci poniżej
13 roku życia potrzebują jednak pisemnej
zgody opiekuna, a osoby bez meldunku
muszą złożyć odpowiednie oświadczenie.
Zgłoszony projekt musi być możliwy do
realizacji w ciągu jednego roku.

Tegoroczna edycja płockiego budżetu
obywatelskiego niesie ze sobą kilka
istotnych zmian. Po pierwsze kwota
do podziału jest większa – teraz to
5 650 000 zł, w tym: 2 mln 200 tys. zł na
projekty ogólnomiejskie i 3 mln 450 tys.
zł na osiedlowe, przy czym pomysł osie-

Zmieniła się też liczba osób, które powinny poprzeć projekt, który trafi później pod
ocenę formalno-prawną – to nie więcej
niż 0,1% mieszkańców danego osiedla.
Jest jeszcze jedna ważna zmiana. Jeżeli
mieszkaniec nie zgadza się z negatywną
oceną swojego projektu, może odwołać

się od niej. Listę z ocenami projektów
poznamy do 16 września. Głosowanie
odbędzie się od 7 do 20 października
w wyznaczonych punktach miasta oraz
przez Internet.

Po więcej informacji warto zajrzeć na
stronę www.mojemiasto.plock.eu oraz
na facebook Budżetu Obywatelskiego
Płocka. Zachęcamy do składania projektów!

Parking przy ul. Jasnej
Mieszkańcy osiedla Skarpa mają do dyspozycji nowy parking. Powstał przy ul.
Jasnej 15, za garażami. Liczy 60 miejsc
postojowych, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca postojowe zostały wykonane
z eko kratek z tworzywa sztucznego,

które wypełniono żwirem. Natomiast
nawierzchnia dróg manewrowych
wyłożona została betonową kostką
brukową. Parking oświetlają trzy latarnie. Wjazd na parking znajduje się od
ul. Na Skarpie.
Inwestycja kosztowała 630 tys. zł.

Na parkingu przy ul. Jasnej jest 60 miejsc postojowych

www.plock.eu
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Mniej plastiku w mieście

Konferencja prasowa w PGO Kobierniki.
Zakład co roku przyjmuje ponad 34 tys. ton odpadów zmieszanych z naszego miasta

– Ograniczamy wykorzystanie w ratuszu
i podległych mu jednostkach jednorazowych opakowań, naczyń, sztućców,
kubeczków i butelek. Do podjęcia takich
działań zainspirowało nas płockie koło
Partii Zieloni – mówił prezydent Płocka
Andrzej Nowakowski na tle góry plastiku
w sortowni odpadów w Kobiernikach.
Tam też podpisał stosowne zarządzenie.
Kilka lat temu urząd miasta postawił na picie wody z kranu tzw. płocczanki. Dzbanki
z kranówką można zobaczyć m.in. na
sesjach rady miasta czy konferencjach
prasowych. Na wydarzeniach organizo-
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wanych lub współorganizowanych przez
Płock będzie mniej jednorazowych opakowań z plastiku i styropianu. Zastąpią
je przedmioty wielokrotnego użytku lub
wykonane z materiałów podlegających
biodegradacji.
Ponadto urząd miasta i podległe mu
jednostki nie będą używać plastikowych
toreb, siatek, reklamówek ani folii do
pakowania przesyłek. Będą prowadzone
także działania edukacyjne, aby przekonać mieszkańców do ograniczenia
stosowania przedmiotów z tworzyw
sztucznych.

Tężnia na Winiarach

Tężnia przy ul. Medycznej

To kolejny pomysł mieszkańców zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Budowla stanęła przy ulicy Medycznej.
Tężnia solankowa ma wymiary 9,8 na
3,4 m i jest wysoka na 3,68 m. To konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowana.
Dach wykonany jest z gontu drewnianego osikowego, a wypełnienie z tarniny
śliwy. Od strony południowej powstała
pergola obsadzona pnączami.
Teren wokół tężni został uporządkowany
i zagospodarowany. Część powierzchni
jest wyłożona kostką betonową i płytami

chodnikowymi, na pozostałej zasiano
trawnik. Posadzono także drzewa - pięć
lip drobnolistnych i siedem świerków
serbskich oraz krzewy m.in. dereń biały,
pęcherznicę kalinolistną, śnieguliczkę
Doorebosa, tawułę japońską, jałowiec pośredni, lilak Meyera, pięciornik krzewiasty,
żywotnik zachodni, miskant chiński oraz
pnącza – dławisz okrągłolistny. Do dyspozycji odpoczywających przy tężni jest
10 ławek. Zamontowane zostało także
oświetlenie parkowe.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 720
tys. zł.

www.plock.eu
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Drzewa młodych płocczan

Sadzenie drzew młodych płocczan, październik 2018 r.

Do udziału w trzeciej edycji akcji zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w okresie
od 1 czerwca 2018 roku do 1 czerwca
2019 roku.
Narodziny pociechy rodzice uczczą
sadząc drzewo na terenie wybranego
przez siebie osiedla: Podolszyce Północ,
Borowiczki, Radziwie, Wyszogrodzka,
Kolegialna, Miodowa, Skarpa. Dodatkowo
mogą umieścić przed rośliną tabliczkę
z wpisaną przez siebie treścią, np. datą
narodzin dziecka, imieniem, nazwiskiem
itp. Zakup drzew i pamiątkowych tabliczek finansowany jest z budżetu miasta.
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Aby wziąć udział w akcji Drzewa młodych
płocczan należy wypełnić formularz,
który jest aktywny do 1 września 2019
roku (w przypadku wyczerpania puli
drzew przewidzianych do posadzenia
w trzeciej edycji, formularz zostanie
wyłączony wcześniej). Sadzenie drzew
zaplanowane jest jesienią 2019 roku
w okresie od września do listopada.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin akcji
dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miasta Płocka plock.eu. Wszelkie pytania
i uwagi można kierować na adres e-mail dedykowany akcji: drzewamlodych@plock.eu

Już jeździmy ulicą Maszewską
Zakończyła się gruntowna przebudowa ul. Maszewskiej na osiedlu Winiary.
Była to ostatnia ulica w Płocku wyłożona
tzw. kocimi łbami.

kiedy Zglenickiego będzie nieprzejezdna
(np. z powodu ponadnormatywnego transportu do kombinatu) – nowa ulica zapewni
poruszanie się po okolicy.

Maszewska jest ulicą osiedlową, ale
doskonale wpisuje się w sieć dróg
wokół Płockiego Parku Przemysłowo
-Technologicznego. Jest dodatkowym
połączeniem ul. Dobrzyńskiej z ul. Długą
i alternatywą dla trasy Dobrzyńska-Zglenickiego.

Przebudowa Maszewskiej zaczęła się
30 lipca 2018 roku. Polegała ona m.in. na
wymianie nawierzchni na długości blisko 690 metrów oraz budowie chodnika
z kostki betonowej, a także budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Trzeba pamiętać, że prędkość na Maszewskiej jest ograniczona i przypominają
o tym progi zwalniające. Jednak w sytuacji,

Zakładano, że prace zakończą się 14
czerwca 2019 r. a skończyły się osiem dni
przed terminem. Wartość inwestycji to
blisko 5,9 mln zł.

Gruntowna przebudowa ul. Maszewskiej kosztowała prawie 5,9 mln zł

www.plock.eu
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Partnerstwo publiczno-prywatne
szansą dla samorządów

Inauguracyjne
spotkanie stałej komisji
partnerstwa
publiczno-prywatnego
Związku Miast Polskich

– Mamy osiągnięcia w realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno
-prywatnego, teraz z naszej inicjatywy
powstała w Związku Miast Polskich stała
komisja, która będzie pomagać w dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą na
ten temat z innymi samorządami – mówi
prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Związek Miast Polskich liczy obecnie 315
członków. Na obrady Komisji PPP, które
odbywały się 10-11 czerwca, przyjechali
do Płocka przedstawiciele samorządów m.in. Sopotu, Szczecina, Poznania,
Koszalina, Wrocławia, Łodzi, Śremu,
Trzemeszna. Obecna była też dyrektorka
Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
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– Realizacja przedsięwzięć w tej formule
nie jest zbyt popularna, głównie z powodu niewiedzy i obaw spowodowanych przez skomplikowane procedury.
My możemy pochwalić się, zrealizowaną
w partnerstwie z prywatną spółką, termomodernizacją 24 budynków użyteczności publicznej, m.in. żłobka miejskiego,
przedszkoli, podstawówek, zespołów
szkół – komentuje Jacek Terebus, zastępca prezydenta Płocka. Wśród korzyści
wynikających z PPP wymieniane są m.in.
pozyskanie nowych źródeł finansowania
i możliwość skorzystania przez samorządy z wiedzy i nowoczesnych rozwiązań
posiadanych przez partnerów prywatnych dla lepszego zaspokajania potrzeb
mieszkańców.

Pomnik-ławeczka
Tadeusza Mazowieckiego
W tym roku mija 30 lat od powołania historycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego
i jego słynnego exposé. – To dobra okazja
na upamiętnienie tej wyjątkowej postaci,
ogromnie zasłużonej dla Polski. Warto też
podkreślać, że premier Mazowiecki związany jest z Płockiem – mówił na konferencji
prasowej Roman Siemiątkowski, zastępca
prezydenta Płocka.
Z inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Wolne
Miasto Płock. Zawiązał się 16-osobowy Komitet w składzie: Joanna Banasiak, Krzysztof
Borkowski, Wojciech Celiński, Roman Góralski, Wojciech Hetkowski, Artur Jaroszewski,

Mieczysław Kamiński, Krzysztof Kamiński,
Litosława Koper, Janusz Łabuz, Janusz
Majchrzak, Stanisław Płuciennik, Wojciech
Skorupski, Wiesław Szafaryn, Iwona Szkopek,
Elżbieta Gapińska (Członek Honorowy).
Projekt pomnika przygotowała dr Iwona
Jesiotr-Krupińska, absolwentka wydziałów
rzeźby i malarstwa warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. – Z budżetu miasta na realizację przedsięwzięcia przeznaczyliśmy
170 tys. zł – informuje prezydent Andrzej
Nowakowski. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 11 września br., w przeddzień
historycznych wydarzeń sprzed 30 lat.

Pomnik-ławeczka
Tadeusza Mazowieckiego
ma stanąć
na Wzgórzu Tumskim
(w okolicy amfiteatru)

www.plock.eu
17

8. Półmaraton Dwóch Mostów
Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę 15 września. Po raz drugi w ramach
tej imprezy biegowej odbędzie się bieg
towarzyszący. W tym roku będzie to
„1/4 Półmaratonu Dwóch Mostów”.
W związku z remontem mostu im.
Legionów Piłsudskiego, wiaduktu kolejowego przy ulicy Norbertańskiej oraz
al. Kilińskiego, zawodnicy pobiegną
inną trasą. Wystartują spod Orlen Areny i pobiegną między innymi ulicami
7 Czerwca 1991 roku, Łukasiewicza, Długą
i fragmentem obwodnicy. Meta także będzie zlokalizowana w pobliżu Orlen Areny.
Dystans biegu głównego to 21,0975 km,
a biegu towarzyszącego 5,250 km.

Organizatorzy wybrali Orlen Arenę
jako miejsce na tegoroczny Półmaraton z uwagi na infrastrukturę w jej
pobliżu, czyli miejsca parkingowe, plac
zabaw, skate park oraz możliwość
zbudowania miasteczka biegowego,
na którym będą przygotowane atrakcje
dla dzieci i rodzin kibicujących sportowcom.
Organizatorami wydarzenia są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd
Miasta Płocka, Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki. Szczegółowe informacje oraz
regulaminy są dostępne m.in. na
stronie www.plock.eu i www.mosirplock.pl.

Półmaraton dwóch mostów
to bardzo widowiskowa
impreza, fot. z 2018 r.
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Sprzątaj po swoim psie
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Utrzy
mania
Czystości i Porządku na terenie miasta Płocka każdy
właściciel lub opiekun zwierzęcia musi sprzątać po swoim
pupilu
(nie dotyczy to jedynie osób niewidomych, które
korzystają
z psów przewodników).
Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi grzyw
na
w wysokości od 20 do 500 zł. Woreczki z nieczystoś
ciami
po czworonogach można wyrzucać do wszystkich
koszy
ulicznych lub kontenerów na odpady zmieszane.

www.plock.eu

