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I. WSTĘP

Istniało wiele przesłanek do tego, aby powstał  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta  

Drobin  na  lata  2005-2015.  Najważniejsze  z  nich  to:  potrzeba  rewitalizacji 

niewykorzystywanych  terenów o  potencjale  turystycznym,  determinacja  do  podejmowania 

działań  pobudzających  rozwój  społeczno-gospodarczy  miasta  celem  obniżenia  poziomu 

bezrobocia i poprawy jakości życia mieszkańców, ochrona obiektów wartościowych z punktu 

widzenia  architektonicznego  i  historycznego,  a  także  poprawa  bezpieczeństwa  na  terenie 

miasta Drobin. 

Niekorzystne  zjawiska  występujące  na  obszarach  zdegradowanych  w  Drobinie  mogą 

zostać  skutecznie  zahamowane  jedynie  poprzez  spektakularne  inwestycje  dofinansowane  

z  funduszy  europejskich.  Pojawienie  się  możliwości  wykorzystania  środków  Unii 

Europejskiej  na  cele  rewitalizacyjne  skutecznie  zaktywizowało  mieszkańców  i  stało  się 

szansą stworzenia interesującej oferty dla potencjalnych inwestorów.

Zgodnie z obowiązującą definicją  rewitalizacji  wszystkie projekty rewitalizacyjne ujęte  

w Programie będą przyczyniały się do zmniejszania kręgu osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, budowania wielostronnych więzi społecznych, aktywizacji społeczności lokalnej 

wokół wspólnego rozwiązywania problemów na wyznaczonych terenach. 

Zadaniem  Lokalnego Programu Rewitalizacji  miasta Drobin na lata 2005-2015 będzie 

przede wszystkim zaktywizowanie na terenach rewitalizowanych jak największej rzeszy osób 

i instytucji do działań, które dzięki środkom z Unii Europejskiej mają szansę na realizację  

w celu dokonania trwałej zmiany oblicza obszarów problemowych na terenie Drobina.

Zjawiskiem występującym  w Polsce jest degradacja obszarów miejskich.  Problem pojawił 

się  na  początku  lat  90  kiedy  to  w  wyniku  zmian  systemowych  upadły  zakłady  pracy 

gospodarki uspołecznionej ( Spółdzielnie Produkcyjne, Państwowe Gospodarstwa Rolne itp.)

Proces  ten  zaowocował  wysokim  bezrobociem,  co  za  tym  idzie  ubóstwem  i  degradacją 

społeczeństwa. Szczególnym problem jest również  zagospodarowanie obiektów po byłych 

zakładach pracy 
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1. CEL  PROGRAMU REWITALIZACJI

Rewitalizacja  definiowana  jest  jako  proces  przemian  społecznych  i  ekonomicznych  

w  zdegradowanych  częściach  miasta,  przyczyniający  się  do  poprawy  jakości  życia  jego 

mieszkańców,  stanu  środowiska  naturalnego  i  kulturowego,  przywrócenia  ładu 

przestrzennego  oraz  ożywienia  gospodarczego  i  odbudowy  więzi  społecznych  – 

wyprowadzenie  terenu ze stanu kryzysowego i doprowadzenie do rozwoju.

Cele  rewitalizacji  są  usytuowane  w  sferze  społeczno  –  gospodarczej  i  ekologiczno- 

przestrzennej, a działania infrastrukturalne i architektoniczno – urbanistyczne są tym  celom 

podporządkowane   (mają  charakter  narzędziowy).  Nie  jest  więc  rewitalizacją  działanie 

wyłącznie   remontowo  –  budowlane,  które  nie  ma  wskazanego  celu  społecznego 

gospodarczego lub ekologicznego – przestrzennego. Rewitalizacja to reakcja na kryzys, który 

obejmuje  obszar  i  przejawia  się  w  wielu  dziedzinach  na  raz:  nie  jest  więc  rewitalizacją 

działanie  podejmowane  poza  obszarem  kryzysowym  (stąd  kluczowe  znaczenie   trafnego 

wyznaczania  obszaru do rewitalizacji)

Rewitalizacja musi być realizowana we współpracy zróżnicowanych partnerów lokalnych.

Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, jest zawsze planem wielowątkowym, wzajemnie 

wzmacniających się ( synergicznych)  działań zmierzający do wywołania jakościowej zmiany 

na  całym wyznaczonym obszarze,  w tym zawsze – zmiany negatywnego wizerunku tego 

obszaru.

Celami rewitalizacji są na ogół: przezwyciężenie kryzysu społeczno-gospodarczego na 

danym obszarze i  zmiana „złego wizerunku”,  a co za tym idzie  — uruchomienie  na tym 

obszarze procesów trwałego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W określeniu celów rewitalizacji przewija się pojęcie rozwoju lokalnego.

Przez  rozwój  lokalny  rozumiemy taki  (względnie  trwały  i  systematyczny)  proces  zmian  

w układzie lokalnym, w wyniku którego zwiększa się suma szans indywidualnego rozwoju  

poszczególnych mieszkańców.

Cele rewitalizacji  doskonale wpisują się w taką definicję: rewitalizacja ma stworzyć nowe 

szanse  zarówno  gospodarcze,  społeczne,  jak  i  o  charakterze  ogólno-rozwojowym  dla 

mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 
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Jakościowa zmiana warunków miejscowych i radykalna poprawa wizerunku obszaru stwarza 

szansę  na  indywidualny  rozwój  poszczególnych  mieszkańców  o  takim  charakterze,  

że przerywa się bezlitosny mechanizm międzypokoleniowego dziedziczenia problemów 

społecznych.  Obszar  „trwale  problemowy”  ma  szansę  stać  się  obszarem  rozwojowym  

i samowystarczalnym w zakresie przezwyciężania własnych problemów.

W  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  powinny  zostać  wyznaczone  obszary  miejskie 

poddawane rewitalizacji.  Ich granice  zostały wyznaczone na podstawie krytycznej  analizy 

wyników  badań  i  analiz  (w  tym  wniosków  różnych  podmiotów  współuczestniczących  

w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Dokonując tego wyboru należy wziąć pod uwagę poziom: 

• bezrobocia,

• ubóstwa i wykluczenia,

• przestępczości i wykroczeń,

• wykształcenia mieszkańców,

• przedsiębiorczości mieszkańców,

• degradacji technicznej infrastruktury i budynków, 

• degradacji środowiska naturalnego,

• trendy demograficzne

Poza  tym  Lokalne  Programy  Rewitalizacji  powinny  zawierać  opis  niezbędnych  działań 

potrzebnych dla  rozwoju gospodarczego rewitalizowanych  terenów, proponowane sposoby 

rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy dotyczące 

rewitalizacji  obszarów  miejskich.  Programy  te  muszą  być  zgodne  ze  strategią  rozwoju 

województwa  i  powinny  być  przekazane  razem  z  wnioskiem  aplikacyjnym  EFRR  -  po 

uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Miasta - Urzędom Marszałkowskim. 

Cele szczegółowe wdrożenia Programu to przede wszystkim:

 wzmocnienie  współpracy  między  różnymi  podmiotami  przy  lokalnych  działaniach 

społecznych,

 zwiększenie  udziału mieszkańców Drobin jak również lokalnych mieszkańców, w tym 

również właścicieli historycznych posesji na terenie Drobin w życiu kulturalnym miasta 

(koncerty, wieczory poetyckie, plenery itp.),
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 zmniejszenie  skali  zjawiska  wykluczenia  społecznego  wśród  mieszkańców  terenów 

rewitalizowanych poprzez stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy,

 zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,

 zmniejszenie  nasilenia  problemów  społecznych  dzięki  dostępności  pracy,  na  skutek 

poprawy warunków i standardów kształcenia i szkolenia,

 polepszenie  warunków  bytowych  mieszkańców  obszaru  rewitalizowanego  poprzez 

poprawę standardu zasobów mieszkaniowych,

 pobudzenie  aktywności  lokalnych  przedsiębiorców  oraz  stymulowanie  procesów 

prowadzących do nawiązania ściślejszej współpracy wewnątrz tego środowiska,

 stworzenie  warunków  umożliwiających  rozwój  małej  i  średniej  przedsiębiorczości 

poprzez  poprawę  funkcjonowania  infrastruktury  technicznej  oraz  udostępnianie 

przygotowanych  terenów  i  obiektów  inwestycyjnych  przeznaczonych  dla  małych  

i średnich przedsiębiorstw,

 porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej oraz poprawa estetyki przestrzeni miejskiej,

 przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,

 zachowanie  i  rewaloryzacja  istniejących  terenów  zielonych  oraz  poprawa  stanu 

środowiska przyrodniczego w obszarze rewitalizowanym.

2. PROCES OPRACOWANIA PROGRAMU

Zasięg  terytorialny  tego  planistycznego  dokumentu  dotyczy trzech  obszarów Miasta 

Drobina  wymagających  rewitalizacji.  Granice  tych  obszarów  zostały  wyznaczone  na 

podstawie  dokładnej  analizy  zebranych  danych  na  temat  miasta  Drobina  oraz 

zidentyfikowanych problemów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opracowania Lokalnych 

Programów Rewitalizacji..

Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Drobin na lata 2005-2015 został opracowany 

w  oparciu  o  cele  i  priorytety  zawarte  w  Uzupełnieniu  do  Zintegrowanego  Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  Regionalnych Programie Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 oraz treści funkcjonującej w obiegu międzynarodowym definicji 

rewitalizacji. 

Ponadto,  korzystano  również  z  informacji  zawartych  w  „Przewodniku  dotyczącym 

kryteriów  planowania  oraz  zarządzania  projektami  dotyczącymi  rewitalizacji 

zdegradowanych  obszarów  miejskich,  po-przemysłowych  i  po-wojskowych  w  ramach 
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Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Finansowanego ze środków 

Funduszy Strukturalnych” autorstwa Ministerstwa Gospodarki i Pracy z 2004 roku. 

Zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w ww. dokumentach  ostateczny wybór  obszarów 

został  poprzedzony wieloma szczegółowymi  badaniami  i  analizami  całego obszaru miasta 

Drobin  i  jego  otoczenia.  Z  jednej  strony  zastanawiano  się  nad  wyborem  najbardziej 

zdegradowanego  obszaru  na  terenie  miasta,  a  z  drugiej  strony  nad  potencjałem 

poszczególnych  części  miasta,  który  w  wyniku  działań  rewitalizacyjnych  mógłby  być 

wykorzystany. 

Wybrane obszary przeznaczone w pierwszej kolejności do rewitalizacji, a także gotowy 

dokument  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  miasta  Drobin  na  lata  2005-2015 zostały 

poddane szeregowi szczegółowych konsultacji społecznych. Pozwoliły one na poznanie opinii 

zarówno mieszkańców Drobina, w tym z obszarów rewitalizowanych, jak również osób nie 

mieszkających  na  terenie  miasta,  ale  będących  właścicielami  posesji  o  wysokiej  wartości 

historycznej i zabytkowej. Ponadto, podczas konsultacji społecznych zweryfikowane zostały 

propozycje  projektów  rewitalizacyjnych  Gminy,  a  także  pozyskane  nowe  projekty 

beneficjentów  zewnętrznych.  Po  konsultacjach  społecznych  obszarów  rewitalizacyjnych, 

projektów rewitalizacyjnych oraz samego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Drobin 

na  lata  2005-2015  do  realizacji  założeń  zawartych  w  Programie  został  powołany  Zespół 

Zadaniowy składający się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin, z Burmistrzem na 

czele. 

Nadrzędnym  zadaniem  Samorządu  Miasta  i  Gminy  Drobin  jest  stworzenie  jak 

najkorzystniejszych  warunków do  rozwoju  małej  i  średniej  przedsiębiorczości,  powstania 

nowych inwestycji, czego konsekwencją będzie powstanie nowych miejsc pracy  oraz spadek 

bezrobocia. Realizacja zadań  ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji  Miasta Drobina 

warunkuje jego dalszy rozwój.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Drobina zawiera zadania dofinansowywane ze 

środków Unii Europejskiej, a realizowane przez samorząd  i inne podmioty lokalne. W tym 

terminy ich realizacji, wskaźniki osiągnięcia celów.
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II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE

1. RYS HISTORYCZNY

Gmina  Drobin  położona  jest  w  środkowo-zachodniej  części  Województwa 

Mazowieckiego,  na  terenie  Powiatu  Płockiego.  Ośrodkiem gospodarczym oraz  zapleczem 

usługowym dla całej gminy jest miasto Drobin, które leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych: drogi  nr 10 Warszawa - Toruń i drogi  nr - 60 stanowiącej bardzo ważny 

szlak  tranzytowy  do  krajów  Bałtyckich.  Można  rzec,  iż  Drobin  jest  ,,korytarzem,, 

prowadzącym na  wschodnio- północną część Polski i dalej   Europy. Odległość Drobina od 

Warszawy  wynosi  100  km,   Torunia  110  km,   Płocka  32  km,  Ciechanowa  57  km. 

Powierzchnia Drobina wynosi  964 ha. Powierzchnia ogólna gminy Drobin wynosi 14.319 ha 

W 2006 roku Drobin liczył 2983 mieszkańców.

Mapa 1. Lokalizacja Miasta i Gminy Drobin
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   Źródło: Opracowanie własne

Mapa 2. Lokalizacja Miasta i Gminy Drobin

10



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DROBIN NA LATA 2007-2015

   Źródło: Materiał Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Mapa 3. Plan Miasta Drobin
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   Źródło: Materiał Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Drobin jest miastem, w którym do dzisiejszego dnia  zachował układ urbanistyczny 

z  XIII  wieku. Pierwsze wzmianki o Drobinie pochodzą z XIV w. Prawa miejskie uzyskał 

w 1487 r. Lokacja miasta nastąpiła w 1511 r. Na przełomie XVI i XVII wieku Drobin przeżył 

upadek  gospodarczy.  W  wyniku  represji  carskich  za  udział  mieszkańców  w  powstaniu 

styczniowym utracił w 1870 prawa miejskie. Po tym okresie nastąpiło ożywienie gospodarcze 

rolnictwa w okolicy Drobina i poprawa  jego stanu gospodarczego. W 1881 roku w drobinie 
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było  38  sklepów,  kilka  jatek,  7  szynków,  karczma  i  skład  spirytusu,  kościół,  kaplica, 

synagoga, 4 wiatraki i farbiarnia. Sześć razy odbywały się jarmarki, a co tydzień targi. Osada 

miała   wówczas  XX –  wieku wybudowaną  szkołę.  W 1910 roku było  w Drobinie  4200 

mieszkańców, po I wojnie światowej zaludnienie spadło do 2435 osób w 1921 roku.

W  okresie  międzywojennym  Drobin  nie  poprawił  swojej  kondycji  –  wręcz  przeciwnie: 

wybudowana w 1924 roku linia kolejowa  Nasielsk -  Sierpc  pozostawiła  Drobin na uboczu, 

ograniczając jego możliwości rozwojowe.

W 1939 roku w Drobinie  mieszkało  2500 osób w 270 domach.  Większość z nich 

zginęła podczas II –giej wojny światowej. Nastąpiła też  wówczas całkowita eksterminacja 

ludności żydowskiej.  W rękach prywatnych miasto pozostaje do 1945 roku. W 1958 roku 

liczył 1998 mieszkańców. W dniu 1 lipca 1994 Drobinowi przyznano prawa miejskie.

2. CHARAKTERYSTYKA SFERY SPOŁECZNEJ MIASTA DROBIN

2.1 Ludność
Do  najważniejszych  cech  demograficznych  mających  wpływ  na  rozwój  społeczno 

-gospodarczy na obszarze gminy należy:

 utrzymanie się średniego wskaźnika gęstości zaludnienia

 zmieniająca się struktura wieku ekonomicznego ludności z zaznaczającym się spadkiem 

udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, utrzymującym się procentowym udziałem 

ludności w wieku produkcyjnym wyższym niż średnia powiatowa i brak wzrostowego 

trendu procentowego udziału ludności w wieku poprodukcyjnym,

 utrzymanie się względnej równowagi płci,

 utrzymanie się powyżej średniego poziomu przyrostu naturalnego z zarysowującą się jego 

tendencją spadkową.

Tab.  Największe skupiska ludności (w osobach) – lata 2004 – 2006.

2004 2005 2006

Miasto Drobin 3055 3037 2983

Wskaźnik dynamiki demograficznej 2020/1995r. 

 dla miasta wynosi - 123,5

Prognoza liczby ludności wg wersji biologicznej:
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 na rok 2010 wynosi:

 3.627 osób dla miasta

 na rok 2020 wynosi:

 3.857 osób dla miasta

Tab.  Struktura wiekowa ludności w Mieście i Gminie Drobin latach  2004 - 2006 r.

2004 2005 2006

razem gmina miasto razem gmina miasto razem gmina miasto

ogółem 8893 5838 3055 8842 5805 3037 8763 5780 2983

w wieku: 0-2 303 205 98 313 209 104 312 206 106

3-6 437 297 140 426 291 135 399 278 121

7-12 746 523 223 710 504 206 703 498 205

13-15 476 321 155 450 310 140 415 284 131

16-17 296 199 97 301 185 116 312 206 106

18 139 83 56 155 112 43 141 86 55

19-59

kobiety
2398 1443 955 2408 1457 951 2434 1486 948

19-64

mężczyźni
2784 1804 980 2776 1785 991 2756 1799 957

W wieku

poprodukcyjnym

mężczyźni i 

kobiety

1314 963 351 1303 952 351 1291 937 354

Tab.  Ludność miasta Drobin w  latach  2004-2006.

2004 2005 2006

Miasto 3055 3037 2983

Gmina 5838 5805 5780
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Powyższy wykres bardzo wyraźnie pokazuje, że liczba mieszkańców Drobina systematycznie 

spada. Należy przypuszczać,  że za pojawienie się tego niesprzyjającego trendu odpowiada 

migracja młodzieży za pracą, głównie do Warszawy lub Płocka.

Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła w 2006 r. w:

 mieście – 1.960 osoby, co stanowi 65,7 %  ludności,

Tab. Liczba osób w wieku produkcyjnym na terenie Miasta -  lata 2004-2006.

2004 2005 2006

Ilość osób % Ilość osób % Ilość osób %

Miasto 1991 65,2 1985 865,4 1960 65,7

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Liczba ludności w  wieku poprodukcyjnym w 2006 r. stanowi w:

 mieście – 354 osoby, co stanowi 11,9% ludności,

Tab. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na terenie Miasta i Gminy -  lata 2004-2006.

2004 2005 2006

Ilość osób % Ilość osób % Ilość osób %

Miasto 351 11,5 351 11,6 354 11,9

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Z powyższych tabel dość jasno wynika, że liczba osób w wieku produkcyjnym z roku na rok 

spada, natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie.

2.2    Struktura stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Drobin

Na terenie miasta i gminy Drobin działają poniższe stowarzyszenia 
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Tabela. Stowarzyszenia w mieście i gminie Drobin w 2007 r.

Lp. Nazwa
Adres 

siedziby

1 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koła nr 7 Drobin

2 Koło Gospodyń Wiejskich Maliszewko

3 Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR KRWI” Drobin

4 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i 
Ich Rodzinom „FILADELFIA”

Drobin

5 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drobińskiej Drobin

6 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Koło Drobin

7 Szkolne Koło PCK - ZS
Łęg 

Probostwo

8 Szkolne Koło PCK - ZS Drobin

9 Szkolne Koło PCK – SzP Rogotwórsk

10 Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych
Łęg 

Kościelny

11 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Szkolne Koło Drobin

12 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

13 Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy- Górników

14 Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej
Stanisławo-

wo

15 ZHP Drużyna CYNDA – ZS
Łęg 

Probostwo

16 ZHP Drużyna RYZYKANCI – ZS Drobin

17 Liga Ochrony Przyrody – Szkolne Koło – ZS
Łęg 

Probostwo

18 Liga Ochrony Przyrody – Szkolne Koło – ZS Drobin 

19 Szkolna Kasa Oszczędności – ZS Drobin

20 Szkolna Kasa Oszczędności – ZS
Łęg 

Probostwo

21 Szkolna Kasa Oszczędności – SzP Rogotwórsk

22 Szkolna Kasa Oszczędności – SzP Cieszewo 

23 Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze – ZS Drobin 

24 Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Linia KARMA KAGYU Kuchary

25 Akcja Katolicka – Koło Parafialne Łęg 
Probostwo
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Lp. Nazwa
Adres 

siedziby

26 Akcja Katolicka – Koło Parafialne Drobin

27 Akcja Katolicka – Koło Parafialne Rogotwórsk

Tabela. Stowarzyszenia kultury fizycznej w mieście i gminie Drobin w 2007 r.

Lp. Nazwa
Adres 

siedziby

1 Uczniowski Klub Sportowy “Tęcza” Drobin

2 Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Łęg 
Probostwo

3 Uczniowski Klub Sportowy „Jutrzenka” Rogotwórsk

4 Ludowy Klub Sportowy „Skra” Drobin

5 Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Cieszewo

6 Stowarzyszenie Kultury i Sportu „PEGAZ” w Drobinie Drobin
Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

2.3    Kultura na terenie miasta i gminy Drobin

Mapa 4. Granice strefy ochrony konserwatorskiej 

Legenda

17



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DROBIN NA LATA 2007-2015

Granice 

strefy 

konserwatorskiej 

obrazuje 

szczegółowo 

kserokopia 

fragmentu 

,,Studium 

uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Drobin”  Granice tez zostały 

określone  w  obszarze  najstarszego  zespołu  zabudowy  miejskiej  

(ul.  Sierpecka,  ul.  Rynek,  ul.  Zaleska,  ul.  Gospodarska,  ul.  Piłsudskiego,  ul.  Płocka,  

ul. Przyszłość). 

Omawiając   zasięg  strefy  konserwatorskiej  należy  podkreślić,  że  teren  ten  jest 

przykładem przetworzenia wczesnośredniowiecznego (podmiejskiego) osiedla z XIII wieku w 

nieco  późniejsze  regularne  miasto  średniowieczne.  Zachowały  się  w  jego  istniejących 

układach nawarstwienia z kilku okresów rozwoju. W wyniku analizy planu Drobina, należy 

rozróżnić kilka faz osadnictwa średniowiecznego. 

Faza  wcześniejsza,  przedlokacyjna  obejmuje  obszar  wydłużonego,  regularnie 

ukształtowanego  placu  targowego,  usytuowanego  u  zabiegu  dawnych  traktów 

komunikacyjnych  do  Sierpca,  Płocka,  Raciąża.  Po  środku  placu  w  miejscu  obecnego 

parafialnego kościoła gotyckiego, pochodzącego z 1477 roku, istniał prawdopodobnie kościół 

drewniany. 

Z czasem zamieniono część podłużnego placu targowego na średniowieczny rynek  

i przekształcono odpowiednio część terenu bez budowania na nowo układu lokacyjnego. 
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Ośrodkiem  tego  układu  stał  się  rynek  ukształtowany  na  wzór  rynków  miast  planowo 

zakładanych  „wykrojony  z  terenu  dawnego  placu  targowego,  który  zatracił  już  właściwe 

sobie  funkcje”.  Układ  rynku,  którego  jeden  bok  zamyka  kościół  nasuwa  skojarzenia  

z  układami  barokowymi.  Układ  rynku  w  Drobinie  jest  pod  względem swego  charakteru 

czysto  średniowiecznego  pochodzenia.  Do  naszych  czasów  w  strefie  konserwatorskiej 

dotrwały  tylko fragment zabudowy miejskiej Drobina pochodzącej z XIX wieku i początku 

XX w. Wpłynęły na to zawieruchy wojenne, klęski pożarów, a także nietrwałość materiałów 

budowlanych ( drewno).

Drobin   w  strefie  konserwatorskiej  posiada  zabudowę  XIX  wieczną  zarówno 

murowaną jak i drewnianą o konstrukcji szkieletowej odeskowanej, coraz częściej wypieraną 

przez  współczesne  domy  mieszkalne.  Zabudowę  zwartą  reprezentują  domy  w  pierzejach 

rynkowych,   także odcinek ul.  Sierpeckiej  od Rynku.  Najwartościowsza zabudowa zwarta 

występuje w północnej pierzei rynkowej. 

Pierzeję  wschodnią rynku  stanowi  drugi  parterowy budynek dawnego zajazdu.  Zabudowa 

wzdłuż ulic wylotowych reprezentuje małomiasteczkowy charakter typowy dla przełomu XIX 

i XX wieku.

Pomimo  wielowiekowej  historii  Drobin,  nie  posiada  zbyt  wiele  zabytków 

świadczących  

o jego rodowodzie. W rejestrze zabytków znajdują się następujące obiekty:

• Historyczny  układ  urbanistyczny  miasta  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków 

nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-662., w skład którego wchodzą: 

późnośredniowieczne założenia miejskie z placem rynkowym i wychodzącymi  z niego 

ulicami oraz historyczna zabudowa wraz z otoczeniem i osią widokową (obecnie ulica 

Przyszłość) łącząca plac rynkowy z dawnym zespołem dworskim, wpisany jest do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-662 decyzja z dnia 26 

listopada 2005 r.

• Zespół Kościoła  Parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa  nr  81 z dnia 05.03.1962

Obiekty znajdujące się w spisie konserwatorskim:

• Cmentarz wyznania mojżeszowego  - ul. Sierpecka

• Cmentarz wojenny  niemiecki – ul. Piłsudskiego

• Zespół dworsko – parkowy

• Układ urbanistyczny
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• Drobin – cmentarz rzymsko – katolicki przy parafii  p.w. św. Stanisława Biskupa  

• Wiatrak koźlak – drewn bud, ok. 1900 r.

• Wiatrak koźlak drew. bud ok. 1910 r.

• Dom mieszkalny ul. Rynek 14

• Dom mieszkalny ul. Rynek 16

• Dom mieszkalny ul. Rynek 23

• Dom mieszkalny ul. Rynek 24

• Dom mieszkalny ul. Rynek 25

• Dom mieszkalny ul Rynek 26

• Dom mieszkalny ul. Rynek 27

• Dom mieszkalny ul. Rynek 28

• Dom mieszkalny ul. Rynek 29

• Dom mieszkalny ul. Rynek 30

• Dom mieszkalny ul. Rynek 38

• Dom mieszkalny ul. Rynek 39

• Dom mieszkalny ul. Rynek róg Targowej

• Dom mieszkalny ul. Piłsudskiego 2

• Dom mieszkalny ul. Piłsudskiego 10

• Dom mieszkalny ul. Piłsudskiego 12

• Dom mieszkalny ul. Piłsudskiego u zbiegu z drogą do Płońska

• Dom mieszkalny ul. Sierpecka 1

• Dom mieszkalny ul. Sierpecka 3

• Dom mieszkalny ul. Sierpecka 19

• Dom mieszkalny  ul. Sierpecka 27

• Budynek Straży Pożarnej przy ulicy Sierpeckiej

• Budynek dawnej łaźni żydowskiej ul. Szkolna

• Dom mieszkalny ul. Tylna 7

• Dom mieszkalny ul. Zaleska 35

• Dom mieszkalny ul. Zaleska róg Szkolnej.

2.4  Identyfikacja problemów
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Główne problemy w sferze społecznej miasta i gminy Drobin:

•  zmniejszająca się liczba  mieszkańców Drobina, 

• starzenie się społeczeństwa,

• brak  odpowiedniej  bazy  lokalowej   dla  prowadzenia  działalności  organizacji 

pozarządowych, 

• brak wystarczających środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowych 

organizacji pozarządowych,

• ujemny saldo migracji.

3. CHARAKTERYSTYKA SFERY GOSPODARCZEJ MIASTA DROBIN

3.1  Główni pracodawcy
Największym  pracodawcą  w  Drobinie  jest  rodzinna  firma  ,,Olewnik”  zatrudniająca 

około  800  osób.  Pozostali  pracodawcy  to:  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Drobinie,  Bank 

Spółdzielczy, Bank PKO BP, Poczta Polska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-

MED., REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp. z o o., Zespół Szkół w Drobinie, Miejsko-

Gminne Przedszkole, Piekarnia „Guzowscy”, Wiśniewski Edward – Drzewiarz, PUH Elżbieta 

i  Remigiusz Morawscy (stacja diagnostyczna,  naprawy pojazdów, gaz LPG, stacja paliw), 

KONSTALMEX  s.c.  (produkcja  konstrukcji  metalowych),  Szumański  Mariusz 

(przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe).

Firmy  działające  w  branży  handlowej:  Polomarket,  Firma  Koral,  Firma  Kemor,  AGRO-

CHEM (sprzedaż artykułów do produkcji rolnej).

Od 1991 na trenie gminy  upadły zakłady największe zakłady pracy, które zatrudniały 

większość mieszkańców Drobina  i okolic.

Były to: 

1.  Gminna  Spółdzielnia  „Samopomoc  Chłopska”  w  Drobinie –  w  wyniku  ogłoszenia 

upadłości w latach 1993 – 1998 utraciło pracę około 100 osób. Byli to: kierowcy, piekarze, 

masarze, sklepowe, magazynierzy i pracownicy biurowi. 

2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drobinie – zatrudniała ponad 150 osób. Po ogłoszeniu 

– w 1991 r. – upadłości wszyscy pracownicy stracili pracę. Spółdzielnia oprócz świadczenia 
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typowych  usług  na  rzecz  rolnictwa  zajmowała  się  również  naprawami  gwarancyjnymi  

w ramach współpracy z zakładami „URSUS” w Warszawie i „BIZON” w Płocku.

3.  Przedsiębiorstwo  Robót  Instalacyjno  Montażowych,  Budownictwa  Rolniczego 

w Drobinie –  zatrudniało  w  czasach  swej  świetności  około  450  pracowników.  W  dniu 

1.XII.1991  r.  Przedsiębiorstwo  zostało  przekształcone  w  trzy  spółki:  DROBINEX, 

DROTRANS i KONSELMET. W nowopowstałych spółkach znalazło zatrudnienie około 330 

osób. Oznacza to, że już w tym okresie utraciło prace około 120 pracowników. 

W  styczniu1998  r. -  zatrudniający  w  momencie  utworzenia  100  osób  –  KONSELMET 

ogłasza upadłość,  w wyniku czego z dniem 31.03.  1998 r.  następują grupowe zwolnienia 

i traci pracę ostatnie 30 osób.

W 2001 r. – przestaje działać,  zatrudniająca 30 pracowników, spółka DROTRANS. Spółka 

formalnie  do  dnia  dzisiejszego  nie  została  zlikwidowana,  jednak  nie  prowadzi  żadnej 

działalności i nie zatrudnia pracowników.

DROBINEX  –  największa,  powstała  na  bazie  PRIM,  BR  spółka,  która  przejęła  200 

pracowników  od  2006  roku  zatrudnia  jedynie  72  osoby.  Zakład  został  przeniesiony  do 

Boryszewa Nowego k/Płocka.

Ogółem w latach 1991 – 2005 ten największy na terenie pracodawca zmniejszył zatrudnienie 

o prawie 380 osób.

4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Drobinie posiadała 17 punktów skupu mleka na 

terenie gminy Drobin. W samym Drobinie zakład zatrudniał 10 pracowników biurowych oraz 

do  25  pracowników bezpośrednio  związanych  z  produkcją.  W wyniku  likwidacji  w dniu 

1.10.1994 r. utraciło prace około 60 osób.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Drobinie została sprzedana w 1998 r. w wyniku czego 

30 osób utraciło pracę.

Reasumując  w  latach  1991-2005  nastąpiła  wielka  degradacja  na  rynku  pracy 

w Drobinie,  spowodowana  likwidacją,  upadłością  lub  przekształceniami  największych 

zakładów pracy, czego efektem było zlikwidowanie 720 miejsc pracy. 

Działalność gospodarcza na terenie miasta Drobin
(wg stanu w dniu 28.05.2007 r.)

Grupy branżowe
Liczba 

podmiotów 
wg. EKD

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 0

Działalność produkcyjna 11
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Grupy branżowe
Liczba 

podmiotów 
wg. EKD

Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, 
wodę

2

Budownictwo 12

Handel i naprawy 50

Hotele i restauracje 0

Transport, składowanie i łączność 12

Pośrednictwo finansowe 4

Obsługa nieruchomości i firm 3

Administracja publiczna i obrona narodowa 1

Edukacja 2

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 5

Pozostała działalność usług 9

*Podstawa: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Liczba podmiotów gospodarczych w Mieście i Gminie Drobin w systemie REGON
(wg stanu w dniu 28.05.2007 r.)

Rok Ogółem
Sektor własności

publiczny prywatny
2000 349 12 337
2001 368 23 345
2002 385 23 362
2003 399 23 376
2004 385 23 362
2005 372 23 349
2006 373 23 310

*Podstawa: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Poniższy  wykres  bardzo  wyraźnie  pokazuje,  że  największa  liczba  podmiotów 

gospodarczych w ostatnich latach na terenie miasta i gminy Drobin funkcjonowała w 2003 

roku. Począwszy od roku 2004 liczba podmiotów gospodarczych nieznacznie spada. Za taki 

stan  odpowiada  przede  wszystkim zmniejszająca  się  liczba  mieszkańców,  zwłaszcza  osób 

młodych, które wolą zatrudnić się u pracodawcy w Warszawie lub Płocku, lub też w tych 

miejscowościach  otworzyć  własne  firmy.  Część  placówek  handlowo-usługowych  została 

zamknięta ze względu na pojawienie się w centrum miasta marketu spożywczego.  Miasto

 i gmina Drobin są jednak bardzo pozytywnie postrzegane przez inwestorów, nowoczesne  

i rozwijające się, a przy tym bardzo przychylne nowym inwestycjom. Przewiduje się więc,  

że począwszy od roku 2007 liczba podmiotów gospodarczych powstających na terenie miasta 

i gminy Drobin będzie systematycznie rosła.
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Liczba firm prowadzonych na terenie Drobina działalności gospodarczej według ulic 
(wg stanu w dniu 28 maja 2007r.)

Lp. Nazwisko i Imię
Adres

zakładu głównego
nr

wpisu
Profil Działalności

Razem Ulic                                         ul. Spółdzielcza

1. 1
Stocki Radosław 

Piotr
ul. Spółdzielcza 3/10 922 usługi ogólno-budowlane

2. 2 Krajewski Marcin ul. Spółdzielcza 3 m3 946 usługi transportowe

3. 3
Kamińska 
Kazimiera

ul. Spółdzielcza 5m13 955
handel obwoźny art. 
wielobranżowymi

4. 4 Nowakowski Jan ul. Spółdzielcza 7/2 864 usługi spawalniczo-monterskie
5. 5 Żbikowski Zbigniew ul. Spółdzielcza 1/6 262 usługi pośrednicze
6. 6 Skierkowski Robert ul. Spółdzielcza 5/11 682 firma remontowo-budowlana
7. 7 Pijanowska Teresa ul. Spółdzielcza 2m9 589 handel art. spożywczymi
8. 8 Samborska Janina ul. Spółdzielcza 6/7 114 handel obwoźny
9. 9 Bank Spółdzielczy ul. Spółdzielcza 1 usługi bankowe

10. 10 Szymański Tomasz ul. Spółdzielcza 3 m. 9 1036 firma remontowo –budowlana
11. 11 Zieliński Ryszard ul. Spółdzielcza 3 m. 9 1037 firma remontowo-budowlana

12. 12 Krajewski Andrzej ul. Spółdzielcza 3/3 863
administracja i obsługa 

targowisk
ul. Św Stanisława Kostki

13. 1 Gościcka Zofia
Ul. Św. Stanisława 

Kostki
923

usługi pomocnicze związane z 
ubezpieczeniem

ul. Targowa

14. 1 Kochański Witold ul. Targowa 8 929
sprzedaż det. żywności i 
produktów spożywczych

15. 2 Kochańska Renata ul. Targowa 8 687 sklep z  art. wielobranżowymi

16. 3 Kochański Jarosław ul. Targowa 8 989
handel obwoźny artykułami 

wielobranżowymi
ul. Marszałka Piłsudskiego

17. 1 Rokicka Jadwiga ul. M. Piłsudskiego 2 582
sprzedaż art. rolniczych (pasz, 

nasion)
18. 2 Wojkowska Elżbieta ul. M. Piłsudskiego 12 833 handel obwoźny
19. 3 Kacprzak Marek ul. M. Piłsudskiego 28 270 usługi fotograficzne
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Lp. Nazwisko i Imię
Adres

zakładu głównego
nr

wpisu
Profil Działalności

20. 4 Kacprzak Bożena ul. M Piłsudskiego 28 543 usługi ubezpieczeniowe

21. 5 Apteka ul.  M Piłsudskiego 10
sprzedaż leków i artykułów 

medycznych

22. 6
Nowakowski 

Zbigniew
ul.  M Piłsudskiego 28 57 sklep wielobranżowy

23. 7 Dziekan Roman ul. M. Piłsudskiego 7 1079 odzież obuwie
ul. Kryskich

24. 1 Dzięcioł Janina ul. Kryskich 1 535 usługi prowadzenia księgowości

25. 2 Wiśniewski Dariusz ul. Kryskich 11 938
mechanika maszyn i urządzeń 

rolniczych

26. 3 Gapiński Bohdan ul. Kryskich 9A 808
szkolenie kandydatów na 

kierowców
27. 4 Gapińska Teresa ul. Kryskich 9a 1069 nauka języków obcych

28. 5 Dzięcioł Andrzej ul. Kryskich 1 858
handel hurtowy, detaliczny i 

obwoźny art. wielobranżowymi
ul. Przyszłość

29. 1
Orłowska Alicja
Michalska Beata

ul. Przyszłość 18 807 NZOZ „SAN-MED“

30. 2 Wojkowska Maria ul. Przyszłość 9 969 tania odzież zachodnia
31. 3 Breński Szymon ul. Przyszłość 39/6 871 pośrednictwo handlowe
32. 4 Grzelak Jan ul. Przyszłość 8 956 kwiaciarnia i upominki

33. 5 Agrochem ul. Przyszłość 8
sprzedaż artykułów do produkcji 

rolnej i budowlanych

34. 6
Marcinkowska 

Marzena
ul. Przyszłość 9 1026 zakładanie stolarki budowlanej

35. 7 Szczepańska Joanna ul. Przyszłość 9 1071 zakład fryzjerski
ul. Powstania Styczniowego

36. 1 Kraszewski Andrzej
ul. Powstania 

Styczniowego 14
618 dostawa ciepła i wody ciepłej

37. 2 Fronczak Zbigniew
ul. Powstania 

Styczniowego 26
10 usługi weterynaryjne

38. 3 Modzelewska Edyta
ul. Powstania 

Styczniowego 16
1006 konserwacja i naprawa pojazdów

39. 4 Fronczak Marcin
ul. Powstania 

Styczniowego 26
1054 usługi weterynaryjne

ul. Płocka

40. 1
Wielimborek 

Krystyna
ul. Płocka 2a 450

produkcja i sprzedaż lodów z 
automatu

41. 2 Michalska Beata ul. Płocka 21c 565
prywatny gabinet 
stomatologiczny

42. 3 Wróblewski Lucjan ul. Płocka 30 945
przedsiębiorstwo handlowo- 

usługowe

43. 4 POLO MARKET ul. Płocka
sprzedaż artykułów 
wielobranżowych

44. 5 Grzelecki Dariusz ul. Płocka 32 1046 usługi budowlane
45. 6 Karbownik Cezary ul. Płocka 30 1090 euromedia

ul Gospodarska
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Adres

zakładu głównego
nr
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46. 1
Dłużniewska 
Agnieszka

ul. Gospodarska 8 1043 handel obwoźny

47. 2 Zieliński Piotr ul. Gospodarska 5 876 sklep wielobranżowy
ul. Kwiatowa

48. 1
Kopczyńska 
Magdalena

ul. Kwiatowa 6 887 usługi fryzjerskie

49. 2
Charzyński 
Zygmunt

ul. Kwiatowa 1 898 sklep z art. przemysłowymi

ul. Zaleska

50. 1 Krajewski Konrad ul. Zaleska 51 780
sprzedaż bezpośrednia 
wyposażeń biurowych

ul. Tupadzka

51. 1
Wiśniewska 

Krystyna
ul. Tupadzka 6 824 stolarstwo, produkcja i sprzedaż

52. 2

REMONDIS 
DROBIN 

KOMUNALNA Sp. 
z o.o.

ul. Tupadzka
zaopatrzenie w wodę, odbiór 
ścieków, wywóz odpadów

53. 3 ELEWAR ul. Tupadzka skup płodów rolnych
ul. Osiedlowa

54. 1 Szumański Mariusz ul. Osiedlowa 11 963
Przedsiębiorstwo produkcyjno-

handlowo-usługowe
55. 2 Mielczarek Teresa ul. Osiedlowa 6 442 handel towarem konsumpcyjnym

56. 3
Szczechowicz 

Zygmunt
ul. Osiedlowa 3 140 usługi transportowe

57. 4
Romanowski Zenon 

Paweł
ul. Osiedlowa 33 52 murarstwo

58. 5
Szumański 
Kazimierz

ul. Osiedlowa 19 564
naprawa maszyn i urządzeń 

rolniczych
59. 6 Pacuła Ludmiła ul. Osiedlowa 15 977 działalność weterynaryjna
60. 7 Zawadzki Piotr ul. Osiedlowa 9 1060 firma budowlana

ul. Sierpecka

61. 1
Drążkiewicz 

Zygmunt
ul. Sierpecka 25 801 sklep wielobranżowy

62. 2 Wójtewicz Mariusz ul. Sierpecka 43 903 firma handlowa
63. 3 Wiśniewski Roman ul. Sierpecka 20 163 sklep wielobranżowy
63. 4 Kiszka Daniela ul. Sierpecka 5a 174 sprzedaż detaliczna

65. 5
Jędrzejewski 

Tomasz
ul. Zaleska 60 A 274 transport towarowy

66. 6 Wiśniewska Teresa ul. Sierpecka 23 371 sklep z art. przemysłowymi
67. 7 Mroczek Zofia ul. Sierpecka 18 967 sklep rolno-przemysłowy
68. 8 Mielczarek Elżbieta ul. Sierpecka 5 569 usługi fryzjerskie

69. 9 Cichocki Marek ul. Sierpecka 54 1042
kamieniarstwo skup metali 

kolorowych

70. 10
Konieczkowska 

Marianna
ul. Sierpecka 24 1068 sklep wielobranżowy

71. 11 Włodarska Krystyna ul. Sierpecka 30 1077 sklep wielobranżowy
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72. 12 Piotrowicz Grażyna ul. Sierpecka 8 1083 zakład fryzjerski

73. 13 Reszczyński Jan ul. Sierpecka 32A 1085
obróbka mechaniczna elementów 

metalowych
ul. Rynek

74. 1 Sawicki Stefan ul. Rynek 3 802 zakład stolarski
75. 2 Sawicki Bogdan ul. Rynek 3 803 zakład stolarski
76. 3 Reszczyński Jacek ul. Rynek 12 902 sklep wielobranżowy

77. 4
Kobielska Alicja 

Marzanna i Ryszard
ul. Rynek 24 781 handel wielobranżowy

78. 5 Satkowski Zenon ul. Rynek 36 931 sklep wielobranżowy
79. 6 Skwarek Robert ul. Rynek 7 1078 sprzedaż odzieży używanej

ul. Padlewskiego
80. 1 Banaszczak Bogdan ul. Padlewskiego 8 983 agencja artystyczna
81. 2 Kowalski Krystian ul. Padlewskiego 3 842 handel i usługi

82. 3
Skierkowski 

Mirosław
ul. Padlewskiego 10/1 890 usługi spawalnicze

83. 4 Berdyński Ireneusz ul. Padlewskiego 10/6 905 usługi spawalnicze

84. 5 Krajewski Andrzej 
ul. Padlewskiego 5a

863 działalność komercyjna

85. 6
Kłosiewski 
Krzysztof

ul. Padlewskiego 8m.3 1041 usługi budowlane

86. 7
Kwasiborski 

Stanisław
ul. Padlewskiego 10/4 1063 firma budowlana

87. 8 Rokicki Krzysztof ul. Padlewskiego 8m.11 763
usługi w zakresie kierowania 

obcymi pojazdami
ul. Cmentarna 

88. 1
Cywińska Antonia 

Maria
ul. Cmentarna 3 731 wyrób nagrobków

ul. Kopernika

89. 1 Umiński Jan ul. Kopernika 1 326 mechanika pojazdowa

90. 2
Chrzanowski 

Zbigniew
ul. Kopernika 8 45 konserwacja i naprawa pojazdów

91. 3 Petrykowski Michał ul. Kopernika 1 869 firma handlowo-usługowa
92. 4 Mikołajewski Lech ul. Kopernika 8 499 usługi transportowe

93. 5
Mikołajewski 

Tomasz Ireneusz
ul. Kopernika 14 1056 usługi transportowe

94. 6 Gapiński Krzysztof ul. Kopernika 12a 1072 usługi spawalnicze i remontowe
ul. Mniszkówny

95. 1 Tomczak Robert ul. Mniszkówny 7 448 usługi transportowe
ul. Szkolna

96. 1 Skierkowski Adam ul. Szkolna 26 919 ubezpieczenia

97. 2
Śmigielska 
Katarzyna

ul. Szkolna 24 478
naprawa i konserwacja sprzętu 

medycznego

98. 3
Nowosielski 

Stanisław
ul. Szkolna 9 574 wulkanizacja i opon i dętek

99. 4 Grzelak Wiesław ul. Szkolna 8 408 handel obwoźny zabawkami
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100. 5 Grodkiewicz Emila ul. Szkolna 3 319 sklep z art. żywnościowymi
      ul. Płońska

101. 1 Zalewski Zbigniew ul. Płońska 10m17 536 usługi transportowe

102. 2
Zygmunt 

Drążkiewicz
ul. Płońska 10m3 449 sklep wielobranżowy

103. 3 Ogrodniczak Piotr ul. Płońska 10 203 usługi i handel
104. 4 Guzowski Tadeusz ul. Płońska 10 329 produkcja pieczywa

105. 5 P.U.H. Morawscy ul. Płońska
naprawa pojazdów, sprzedaż 

paliw
106. 6 Gapińska Hanna ul. Płońska 10 396 usługi opiekuńcze
107. 7 Perlejewski Maciej ul. Płońska 10/1m.5 1038 przedsiębiorstwo wielobranżowe

108. 8
KONSTALMEX 

S.C.
ul. Płońska 10 1073

produkcja konstrukcji 
metalowych

ul. Komisji Edukacji Narodowej

109. 1 Wasilka Elżbieta ul. KEN 2 395
świadczenia usług 
komputerowych

110. 2 Poczta Polska ul. KEN usługi pocztowe
111. 3 BANK PKO BP ul. KEN

Podstawa: dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Powyższa  tabela  przedstawia  wszystkie  podmioty  gospodarcze,  których  miejsce 

wykonywania działalności jest wskazane na danej ulicy.  Najwięcej jest  małych i średnich 

przedsiębiorstw.

Jak wynika z powyższych tabel miasto cechuje niski stopień prowadzenia działalności 

gospodarczej – na 100 mieszkańców jest zarejestrowanych 3,7 podmiotów gospodarczych.  

Działami dominującymi są: handel i usługi. Ogólna sytuacja gospodarcza w kraju ma 

swoje  odbicie  w  kondycji  drobińskich  przedsiębiorstw.  Zbyt  duże  obciążenia  (podatki, 

składki  ZUS)  oraz  zła  koniunktura  na  rynku  są  przede  wszystkim  powodem  zamykania 

działalności gospodarczej, co za tym idzie wzrasta bezrobocie na terenie miasta.

3.2  Tereny pod inwestycje

Na terenie gminy Drobin, znajdują się nieruchomości zabudowane starymi dworami  

o  dużych  walorach  krajobrazowo  –  przyrodniczych  ze  znajdującym  się  starodrzewem  

i  stawami.  Występuje  ono  w  następujących  wsiach:  -  Setropie,  Karsy,  Dobrosielce  I, 

Biskupice, Kowalewo. Obiekty te są objęte ochroną Państwowej Służby Ochrony Zabytków. 

Występujące  dwory  świadczą  o  dziedzictwie  kulturowym  naszej   gminy.  Są  to  miejsca 

odpowiednie  na  obiekty  szkoleniowo  –  wypoczynkowe  (  dwór  drewniany,  trzy  stawy, 
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starodrzew w Karsach położony przy drodze Krajowej Nr. 60 oraz nieruchomość położona 

we wsi Setropie). Pozostałe wyżej wymienione nieruchomości mogą być przeznaczone oraz 

na  domy  spokojnej  starości  lub  mogą  służyć  jako  nieruchomości  rekreacyjno- 

wypoczynkowe. 

Na  terenie  miasta  są  zlokalizowane  grunty  przeznaczone  pod  nieuciążliwe  usługi  

o  powierzchni  4,1591  ha,  wyposażone  we  wszystkie  media  zlokalizowane  przy  ulicy 

Zaleskiej  w  bezpośrednim sąsiedztwie asfaltowej drogi powiatowej Nr 163. Poza tym do 

zagospodarowania jest majątek Skarbu Państwa ( po upadłej Spółce KONSELMET) grunty 

oraz hale do produkcji i część budynku biurowego oraz teren po byłej Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej   przy  ulicy  Przyszłość   o  powierzchni  4,1319  ha  Głównym  problemem  

w ściągnięciu inwestorów jest duża odległość od dużych miast (Warszawy 100 km). Atutem 

dla  inwestorów  powinna  być  gmina  rolnicza  o  wysokiej  bonitacji  gleb,  która  mogłaby 

produkować  warzywa  i  owoce  do  przetwórstwa.  Inwestor  na  terenie  naszej  gminy  może 

spotkać  tanią  siłę  roboczą  (pracowników),  których  można  przyuczyć  do  wykonania 

określonych czynności. 

3.3  Identyfikacja problemów

Główne problemy w sferze gospodarczej miasta i gminy Drobin:

• zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarczych,

• brak firm zatrudniających większą ilość osób,

• brak  firm  działających  w  zakresie  przetwórstwa  rolno-  spożywczego   szczególnie 

mlecznego,

• brak  inwestorów  zewnętrznych  z  możliwością  wykorzystania   zasobów 

przestrzennych ludzkich, 

• brak środków finansowych w podejmowaniu  działalności gospodarczej  i środków na 

rozwój działalności gospodarczej, 

• degradacja  na  rynku  pracy  w Drobinie,  spowodowana  likwidacją,  upadłością  lub 

przekształceniami  największych  zakładów  pracy,  czego  efektem  było  zlikwidowanie  

720 miejsc pracy. 

4. INFRASTRUKTURA
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4.1  Drogi i komunikacja

Na  terenie  miasta  Drobin  znajduje  się  skrzyżowanie  dwóch  ważnych  szlaków 

komunikacyjnych:  drogi krajowej nr 10 Szczecin – Warszawa oraz drogi krajowej   nr  60 

Łęczyca – Ostrów Mazowiecka, stanowiącej część szlaku tranzytowego   z zachodu Europy 

do krajów nadbałtyckich – Litwy, Łotwy, Estonii.

W granicach administracyjnych miasta znajdują się następujące drogi powiatowe:

- droga powiatowa nr 2993W – Drobin – Kowalewo

- droga powiatowa nr 6914W – Drobin – Lelice

- droga powiatowa nr 2911W – Kłaki – Goślice

- droga powiatowa nr 2998W – Drobin – Gralewo

- droga powiatowa nr 2994W – Drobin – Koziebrody.

Ponadto w granicach administracyjnych miasta znajdują się dwie drogi gminne zatwierdzone 

Uchwałą  Gminnej Rady Narodowej  w Drobinie z dnia 11.02.1988 r . Nr 75/XXX/98

- droga gminna nr 290509W – Drobin – Nowa Wieś

- droga gminna nr 290512W – Drobin – Cieśle.

Na podstawie  map ewidencyjnych  m.  Drobin w skali  1:5000 długości  powyższych  dróg  

w granicach administracyjnych miasta Drobin wynoszą odpowiednio:

- droga krajowa nr 10 – 3950 m

- droga krajowa nr 60 – 4440 m

- droga powiatowa nr 163 – 3810 m

- droga powiatowa nr 158 – 1470 m

- droga powiatowa nr 193 – 1100 m

- droga powiatowa nr 168 – 130 m

- droga powiatowa nr 164 – 1420 m

- droga gminna nr 290509W – 1540 m

- droga gminna nr 290512W – 2110 m.

 

Orientacyjne długości ulic wynoszą:

- ul. Gospodarska – 750 m

- ul. Tylna – 400 m

- ul. Przyszłość – 1350 m

- ul. Rynek 1160 m

- ul. Cmentarna – 640 m
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- ul. Zaleska – 950 m

- ul. Kryskich – 340 m

- ul. H. Mniszkówny – 180 m

- ul. Św. St. Kostki – 180 m

- ul. Sierpecka - 1920 m

- ul. Szkolna – 980 m

- ul. Wąska – 227 m

- ul. Polna - 473 m

- ul. Osiedlowa - 191 m

- ul. Kwiatowa - 110 m

- ul. Targowa – 490 m

- ul. Płocka – 1500 m

- ul. Ogrodowa – 750 m

4.2  Charakterystyka sieci wodociągowej

System zaopatrzenia miasta  w wodę oparty jest  na siedmiu wodociągach grupowych 

opartych na stacjach wodociągowych i hydroforni zlokalizowanych w miejscowościach:

 Łęg Probostwo

 Psary

 Maliszewko

 Drobin

 Wrogocin

 Karsy

 Krajkowo

Stacje  wodociągowe  posiadają  znaczne  rezerwy  przepustowości.  Ujęcie  wody  

w Drobinie ze względu na złą jakość wody [zawartość żelaza ponad normę] i wysokie koszty 

uzdatniania planowane jest do wykorzystania jedynie w 30%, a pozostałe zapotrzebowanie 

pokrywać będzie ujęcie w Maliszewku.

Wskaźnik  zwodociągowania  miasta  wynosi  10%.  Program  perspektywicznego 

zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców oparty jest na istniejących ujęciach. 

Uporządkowaną  gospodarkę  ściekową reprezentuje  obecnie  jedna  oczyszczalnia  ścieków  

w Drobinie, o przepustowości docelowej 400 m3/d typu BIOBLOK. Posiada punkt zlewny, 
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co umożliwia dowóz ścieków z terenów zainwestowanych nie skanalizowanych. Drobin jest 

prawie  w 100% skanalizowany.  Przewiduje  się  również  modernizację  punktu  zlewnego.  

Na  terenie  zabudowy  rozproszonej  ścieki  gromadzone  są  w  zbiornikach,  nie  zawsze 

szczelnych.  Indywidualne  oczyszczalnie  ścieków  [przyzagrodowe]  funkcjonują  na  terenie 

gminy.

4.3  Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Według informacji uzyskanych z Banku Danych Regionalnych na terenie gminy Drobin 

funkcjonuje  8,7  km  (w  całości  na  terenie  miasta  Drobina)  sieci  kanalizacyjnej 

odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych. Ilość ścieków komunalnych 

wytwarzanych w gminie  na 1 mieszkańca szacuje się  na 19,2 m3/rok.  Wody deszczowe  

z  terenu  Miasta  Drobin  odprowadzane  są  do  rowu melioracyjnego,  a  następnie  do  rzeki 

Karsówki. Na terenie miasta Drobin funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Drobinie. Od 2005 

roku miasto Drobin jest aglomeracją o RLM powyższej 2000.

Mechaniczno  –  biologiczna  oczyszczalnia  ścieków  typu  „Bioblok”  PS  –  400 

zlokalizowana  jest  w  Drobinie   przy  ulicy  Tupadzkiej.  Właścicielem  tego  obiektu  jest 

REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp. z o.o. Oczyszczalnia działa od 1996 roku. Obiekt 

obsługuje  około  90  %  mieszkańców  gminy.  Podstawowe  parametry  oczyszczalni  są 

następujące: 

- projektowane obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców RLM: 

2000;

- średnia ilość oczyszczanych  ścieków 

- w okresach bezopadowych - 210 m3/dobę

- w okresach opadów - 320 m3/dobę;

- maksymalna ilość oczyszczanych ścieków : 400 m3/dobę;

- przybliżone udział  (%) ścieków przemysłowych w ogólnej ilości ścieków: 5,3% (są to 

ścieki  z:  Gospodarstwa  Rolnego  OLEWNIK,  NZOZ  „SAN-MED”,  Zespołu  Szkół  

w Drobinie);

- średnie uwodnienie/zawartość suchej masy osadów ściekowych: 70%.

Ścieki  oczyszczone  odprowadzane  są  bezpośrednio  do  rowu  melioracyjnego  B 

uchodzącego do rzeki Karsówki. REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp.z o.o. posiada 
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pozwolenie wodno-prawne Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24 lutego 2003 r na odprowadzenie 

ścieków z oczyszczalni  ścieków bezpośrednio do rowu melioracyjnego B uchodzącego do 

rzeki Karsówki. Pozwolenie to dotyczy  również odprowadzania wód popłucznych ze Stacji 

Uzdatniania Wody w Drobinie do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki.

4.4  Odpady

Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych

Analizując  stan  aktualny  gospodarki  odpadami  komunalnymi  stwierdzono,  że  na 

terenie  miasta  funkcjonuje  system  zbiórki  odpadów  niesegregowanych  oraz  system 

selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów 

niebezpiecznych  występujących  w strumieniu  odpadów komunalnych  tj.  zbiórka  zużytych 

baterii w szkołach.

Na  terenie  Miasta  Drobin  zbiórkę  i  transport  odpadów  komunalnych  prowadzą   firmy, 

posiadające zezwolenia  wydane przez Burmistrza  Miasta  i  Gminy Drobin.  Zezwolenie  na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych posiadają 

następujące przedsiębiorstwa, tj.:

Tab. Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych.

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Zakres prowadzonej działalności

1.
REMONDIS DROBIN 

KOMUNALNA sp. z o.o.
zbiórka odpadów niesegregowanych

selektywna zbiórka

2.
SITA Płocka Gospodarka Komunalna selektywna zbiórka i zbiórka odpadów 

zmieszanych

3.
REMONDIS Płock selektywna zbiórka i zbiórka odpadów 

zmieszanych
Podstawa: dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp.  z  o.o.  działa  na terenie  gminy Drobin. 

Dysponuje  2  samochodami  marki  Star  200  i  1  samochodem marki  Jelcz.  Zakład  stosuje 

pojemniki o pojemnościach 0,1 m3, 0,25 m3, 1,1 m3 i KP-7.

Systemem  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  objętych  jest  ok.  50% 

mieszkańców  Miasta  Drobina.  Selektywna  zbiórka  odpadów jest  prowadzona  od  1996  r. 

Odpady są zbierane do 44 pojemników o pojemności 1,1 m3, opróżnianych raz w miesiącu. 

Zbiórka jest finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. System zbiórki jest 
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obsługiwany przez REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp.  z  o.o.  W 2006 roku firma 

zebrała następujące ilości surowców wtórnych:

Tab. Ilościowy podział  surowców wtórnych.

Lp. Surowiec wtórny
Ilość zebranych odpadów 

[Mg]
Sposób postępowania

1. Szkło 50,2 odzysk

2. Papier 1,8 odzysk

3. Metale 753,6 odzysk

4. Tworzywa sztuczne 52,0 odzysk

Razem: 857,6

Podstawa: dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Odpady z selektywnej zbiórki są prasowane i magazynowane w wyznaczonej części 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Cieszewie. Odpady są przekazywane do 

firm:  Enter  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Sławomir  Jastrzębski-Jabłonowo  Pomorskie 

oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Józef Sobiesiak – Nowe Miszewo. Firma 

zamierza  kontynuować  selektywną  zbiórkę  metali,  tworzyw  sztucznych  oraz  szkła 

i wyposażyć mieszkańców w pojemniki i worki na odpady w celu wprowadzenia segregacji 

„u źródła”.

Tab. Rodzaje i ilość odpadów zebranych na terenie Miasta i Gminy Drobin i przekazanych do odzysku poza 
terenem gminy w latach 2005-2006.

ODPADY KOD ODPADU
RODZAJ 
ODPADU

MASA [Mg]
2005 2006

Metale 
aluminium

17 04 05 836,5 753,6
SUMA 836,5 753,6

Odpady 
komunalne

20 02 02 6,84 0
SUMA 6,84 0

02 01 82 Zwierzęta padłe i 
ubite z 

71,883 117,512
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Odpady 
biodegradowalne

konieczności

02 02 02
Odpadowa tkanka 

zwierzęca
0 915,1

02 02 04

Osady z 
zakładowych 

oczyszczalniach 
ścieków

351,7 0

SUMA 423,583 1.032,612

Odpady 
niebezpieczne

Azbest 0 0,721
Baterie i 

akumulatory
0,05 0,04

Zużyte kartridże i 
tonery

0,03 0,03

SUMA 0,08 0,791

Odpady 
opakowaniowe

15 01 01
Opakowania z 

papieru i tektury
4,5 8

15 01 03
Opakowania z 

drewna
3 4

15 01 04
Opakowania z 

metali
0,8 0

05 01 02
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych

3,5 6,4

SUMA 11,8 18,4
Podstawa: dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

4.5  Energetyka

Podstawowym źródłem energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Drobin są dwie linie 

magistralne SN-15 kV. Jedna relacji GPZ 110/15 Płock (Przemysłowa) – GPZ 110/15 kV 

Raciąż  

i GPZ 110/15 kV Staroźreby – GPZ 110/15 kV Raciąż. Stan techniczny linii oceniony jest 

jako średni.  Linie  te  zasilają sieć rozdzielczą 15 kV z której  poprzez 86 stacji  15/0,4 kV 

dostarczana  jest  energia  elektryczna  do  odbiorców.  Cały  system  elektroenergetyczny  ma 

możliwość  rozbudowy  i  dostosowania  do  wzrostu  zapotrzebowania  mocy  i  energii 

elektrycznej.

Sieć elektroenergetyczna na terenie Miasta i Gminy Drobin jest eksploatowana przez 

Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód.

4.6  Gazownictwo
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Obecnie mieszkańcy miasta zaopatrują się w gaz do celów bytowo – gospodarczych, 

wykorzystując system butlowy. 

4.7  Mieszkalnictwo

W mieście  Drobinie  potrzeby  mieszkaniowe  zaspokajane  są  głównie  przez  budownictwo 

jednorodzinne.  W budownictwie  mieszkaniowym  (szczególnie  na  terenie  miast  i  osiedli) 

należy wyróżnić typy budownictwa dla:

Grupa 1. ludność o niskich dochodach i braku środków finansowych – czyli typ  

               budownictwa socjalnego

Grupa 2. ludność o średnich dochodach lecz nie posiadających zgromadzonych  

               środków finansowych – czyli typ budownictwa pod wynajem,

Grupa 3. ludność o średnich dochodach, dysponujących odpowiednimi zasobami  

               finansowymi – czyli typ budownictwa własnościowego o średnim 

               standardzie,

Grupa 4. ludność o wysokich dochodach, dysponujących ponadto odpowiednimi 

               zasobami finansowymi – czyli typ budownictwa o wysokim standardzie. 

Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Drobin  istnieje  możliwość  wdrożenia  programu 

społecznego budownictwa czynszowego opartego o politykę państwa w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej  oraz  rozwoju  budownictwa  mieszkaniowego.  Na  terenie  gminy  potrzeby 

mieszkaniowe  są  zaspakajane  głównie  w  prywatnych  budynkach  mieszkalnych 

jednorodzinnych.  Budownictwo  wielorodzinne  występuje  w  mieście  Drobin  [około  30 

budynków wielorodzinnych] oraz w ośrodkach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych 

w Psarach, Krajkowie oraz w ramach 2 spółdzielni mieszkaniowych.

Tab. Ilość mieszkań w mieście i gminie wg okresu budowy 

Miejsce 
położenia

ilość mieszkań wybudowanych w okresie:
przed 
1918 r.

1918-
1944

1945-
1970

1971-
1978

1979-
1988

1989-
2002

razem

miasto 137 132 188 215 141 101 914

wieś 56 94 753 241 187 49 1380

36



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DROBIN NA LATA 2007-2015

ogółem 193 226 941 456 328 150 2294

Źródło. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r.

Jak wynika z powyższej tabeli zasoby mieszkaniowe w mieście i gminie Drobin są 

przestarzałe.  Na  ogólna  liczbę  2294  mieszkań  w  mieście  i  gminie,  aż  2144  zostało 

pobudowanych przed 1989 r., co stanowi 93,5% ogólnej liczby budynków. W mieście Drobin 

sytuacja  przedstawia  się  podobnie  –  na  ogólną  liczbę  914  aż  813  mieszkań  zostało 

pobudowanych przed 1989 r., co stanowi 88,9% ogólnej liczby budynków.

Gmina posiada mieszkania komunalne.

Tab. Zasoby mieszkaniowe gminne – 2006 rok.

Wyszczególnienie Miasto Wieś RAZEM

Liczba budynków w tym:
21 10 31

wspólnoty mieszkaniowe
13 1 14

Powierzchnia  lokali mieszkalnych
2106,17 m2 1584,39 m2 3690,56 m2

Ilość mieszkań 
69 40 109

* podstawa: dane z Urzędu Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.07.2007 r.

Budynki  mieszkalne  lub  mieszkalno-usługowe  zlokalizowane  na  terenie  Miasta 

Drobina są pobudowane w niewielkiej ilości w latach trzydziestych minionego stulecia lub 

w  latach  sześćdziesiątych  (ul.  Rynek,  Sierpecka,  Zaleska,  Gospodarska).  14%   stanowią 

budynki  komunalne  z  utworzonymi  wspólnotami  mieszkaniowymi.  Pozostałe  budynki 

stanowią własność osób fizycznych. 

4.8  Identyfikacja problemów

Główne problemy w sferze infrastruktury miasta i gminy Drobin:

• ograniczenia natury formalno- prawnej  dotyczące podejmowanie działań w granicach 

stref ochrony konserwatorskiej,

37



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DROBIN NA LATA 2007-2015

• słabo  rozbudowana  sieć  rzek.  Wysoki  stopień  zanieczyszczenia  rzeki  Karsówki, 

eutrofizacja rzeki spowodowana zbyt dużą zawartością azotanów i fosforanów,

• mała  powierzchnia  terenów zieleni,  brak  miejsc  popołudniowego i  weekendowego 

odpoczynku,

• duże stężenie zanieczyszczeń spalinami pochodzenia komunikacyjnego,

• ponadnormatywny hałas motoryzacyjny kwalifikujący klimat akustyczny miasta jako 

uciążliwy dla mieszkańców,

• niski  stopień  świadomości  mieszkańców  objętych  systemem  selektywnej  zbiórki.  

Nie  wszyscy  właściciele  nieruchomości  posiadają  pojemniki  na  odpady  zmieszane  

i umowy z firmą wywożącą odpady komunalne.

• wysokie  koszty  utrzymania  i  remontów  ulic  we  właściwym  dla  dróg  gruntowych 

stanie  techniczno  –  użytkowym,  na  które   składają  się  koszt  pracy  równiarki,  koszty 

zakupu  

i nawiezienia żwiru na uszkodzone odcinki, koszty zimowego odśnieżania,

• uciążliwość ulic o nawierzchni gruntowej dla mieszkańców spowodowana warunkami 

pogodowymi. Przy dużej ilości opadów wydłuża się czas przejazdu. Natomiast w okresie 

suszy  dokuczliwy  jest  kurz  i  pył  unoszący  się  w  powietrzu,  powodowany  ruchem 

pojazdów

• podwyższone  koszty  eksploatacji  pojazdów  –  obecny  zły  stan  ulic  wpływa  na 

podniesienie kosztów zużycia paliwa, na niektórych ulic należy ograniczyć prędkość do 

30 km i jazda maksymalnie na 3-cim biegu. Wyboiste ulice powodują liczne uszkodzenia 

pojazdów, najczęściej uszkadzanie tłumików oraz amortyzatorów.

• ograniczenie  rozwoju  działalności  gospodarczej  ze  względu  na  zły  stan  dróg 

utrudniający  dojazd  przedsiębiorcom,  co  podnosi  koszty  prowadzenia  działalności 

gospodarczej.

• budynki stanowiące  własność komunalną  są w złym stanie technicznym zarówno 

ściany,  dachy,  jak  i  ławy  fundamentowe  –  wymagają  remontu,  a  często  remontu 

kapitalnego. 

• zły stan techniczny budynków ( elewacji ) obniża wartość estetyczną miasta i wpływa 

negatywnie na jego wizerunek 

• większość  dachów   na  budynkach  komunalnych  jest  krytych   materiałem 

zawierającym azbest, co podlega obowiązkowej wymianie do 2032 roku. Poza tym nie 

posiadają  podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
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• nie wszystkie budynki  komunalne w mieście Drobinie  są skanalizowane. 

• brak  środków  finansowych  na  konieczne  remonty  wśród  fizycznych  właścicieli 

domów mieszkalnych

• pogarszający  się  stanu  techniczny   budynków   spowodowany   przebiegiem  przez 

centrum miasta  drogi krajowej  Nr 60 z której  korzysta  z  dużym natężeniem transport 

ciężki, powoduje uciążliwy hałas i dodatkowe drganie gruntu. 

5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

5.1  Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Miasto  Drobin  położone  jest  na  terenie  Wysoczyzny  Płońskiej,  będącej  równiną 

morenową z łańcuchami wzgórz morenowych i kemowych. Pod względem morfologicznym 

obszar miasta jest mało urozmaicony.

Budowa geologiczna

Obszar miasta Drobin leży w obrębie synklinorium warszawskiego na obszarze niecki 

brzeżnej. Budowa geologiczna przedkenozoiczna danego obszaru jest nierozpoznana. 

Osady trzeciorzędu rozpoczynają się serią ilastych osadów oligoceńskich o miąższości 10,5 

m. Na całym obszarze powszechnie występują osady miocenu. Reprezentowane są przez iły 

z przewarstwieniami  piasków drobnoziarnistych. Miąższość tych tworów waha się od 10 do 

42 m.  Osady pliocenu wykazują znaczne wahania miąższości  od 1,5 m do ponad 158 m  

w  Drobinie.  Brak  szczegółowego  rozpoznania  geologicznego  uniemożliwia  określenie 

dokładnego przebiegu i stopnia usunięcia utworów trzeciorzędu. Obszar charakteryzuje się 

występowaniem  znacznych  deniwelacji  stropu  trzeciorzędu  pochodzenia  erozyjnego  oraz 

związanych z zaburzeniami glacitektonicznymi.

Na  powierzchni  terenu  występują  osady  czwartorzędowe.  Miąższość  osadów 

czwartorzędowych  jest  w  znacznym  stopniu  uwarunkowana  morfologią  stropu  utworów 

trzeciorzędowych.  Na  całym  obszarze  miasta  występują  osady  zlodowacenia 

środkowopolskiego.  W profilu  geologicznym  utworów czwartorzędowych  dominują  gliny 

zwałowe,  pyły  i  mułki  z  przewarstwieniami  i  soczewkami  piasków o  różnej  granulacji  

i  zróżnicowanej  miąższości.  Okres  zlodowacenia  północnopolskiego  charakteryzował  się 

intensywnym niszczeniem powierzchni obszaru i jego łagodzeniem. 
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W okresie holocenu powstały tarasy zalewowe rzek, namuły i torfy w zagłębieniach 

bezodpływowych*.

5.2  Warunki klimatyczne

Obszar miasta znajduje się w środkowo mazowieckim regionie klimatycznym według 

podziału A. Wosia (1995 r.). Porównując go do innych regionów klimatycznych, notuje się 

tutaj stosunkowo największą liczbę dni bardzo ciepłych i pochmurnych. Dni z taką pogodą 

jest średnio w roku 63. Natomiast dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną, tylko około 

38 dni, a umiarkowanie zimną i pochmurną 12 dni.

Jest to obszar o najmniejszych opadach atmosferycznych w Polsce – poniżej 500 mm rocznie. Przy 

normalnych  opadach  może  występować  deficyt  wody  w  glebie  oraz  głębokie  niżówki  

w  rzekach  zasilanych  lokalnie.  Średnia  roczna  temperatura  powietrza  wynosi  7,6  °C,  średnia 

temperatura stycznia wynosi – 2,6 °C, średnia temperatura lipca wynosi +18,1 °C. Okres wegetacji na 

tym obszarze  trwa 200 – 220 dni.  Średnia  roczna  wilgotność  względna powietrza  wynosi  81  %. 

Dominującym kierunkiem wiatrów jest kierunek zachodni. W okresie letnim wzrasta udział wiatrów 

północno -  zachodnich, natomiast w okresie zimowym wiatrów południowo – zachodnich

5.3  Wody powierzchniowe

Teren  Drobina  obejmuje  obszar  ze  słabo  rozbudowaną  siecią  rzek.  Teren  miasta 

odwadniany jest przez rzekę Karsówkę. 

Monitoring rzek realizuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

Delegatura w Płocku. Badania rzek objętych monitoringiem prowadzone są raz na kilka lat 

jeden  raz  w  miesiącu.  Monitoring  rzeki  Karsówka  płynącej  na  terenie  gminy  Drobin 

przedstawia poniższa  tabela. 

Tab. Monitoring rzeki Karsówka płynącej na terenie gminy Drobin

Rzeka

Punkty 
pomiarowo – 
kontrolne na 

rzekach

km 
biegu 
rzeki

Gmina
Parametry decydujące o non

(metoda stężeń 
charakterystycznych)

Karsówka Powyżej 
Drobina

11,1 Drobin BZT5, PO4, P, miano coli

* PIG, „Program Ochrony Środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego – Miasto i Gmina Drobin na lata 
2004-2011”, Płock, 2004r.
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Poniżej Drobina 8,0 Drobin BZT5, PO4, P, miano coli

Dane MWIOŚ Delegatura w Płocku

Wody w Karsówce zaliczono do klasy non ze względu na przekroczenie: BZT5, PO4, P, miano 

coli.  Wody  rzeki  Karsówki  zostały  zaliczone  do  wód  pozaklasowych  ze  względu  na 

zanieczyszczenia NO2, PO4, P. Na taki stan czystości rzek wpływ ma spływ zanieczyszczeń 

z terenów rolniczo zagospodarowanych.

5.4  Wody podziemne

Na terenie gminy Drobin wyróżniono 3 poziomy wód: wody pochodzące z osadów 

czwartorzędowych,  wody  pochodzące  z  osadów  trzeciorzędowych  oraz  wody  z  osadów 

kredy.

Wody występujące  w osadach  czwartorzędowych  tworzą  dwa zasadnicze  poziomy 

wodonośne  (nie  licząc  wód  występujących  w  wodonośnych  osadach  znajdujących  się  na 

powierzchni  terenu lub zawieszonych np.  w glinach zwałowych):  poziom między glinami 

zwałowymi zlodowacenia bałtyckiego i środkowopolskiego – zwykle konsekwentny, jednak 

stosunkowo  mało  wydajny  oraz  najzasobniejszy  w  wodę  poziom  pod  gliną  zwałową 

zlodowacenia środkowopolskiego.

W  osadach  trzeciorzędowych  wody  występują  w  trzech  zasadniczych  poziomach: 

wśród  wodonośnych  osadów  pliocenu  (mała  wydajność  i  rozprzestrzenianie),  w  osadach 

miocenu oraz w osadach oligocenu.  W osadach kredowych występują  wody szczelinowe, 

występujące wśród wapieni i margli pod znacznym ciśnieniem hydrostatycznym.

Na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców miasta Drobina oraz  działalności 

gospodarczych  korzysta  się  głównie  z  wód  zalegających  w  utworach  poziomu 

czwartorzędowego,  a  sporadycznie  tylko  z  wód  występujących  w  poziomach  starszych, 

pobierając  ich łącznie  ok.  1200 m3/dobę.  Natomiast  suma zasobów eksploatacyjnych  ujęć 

wynosi 433,2 m3/h.

Tab. Zasoby wodne głównego użytkowego poziomu wodonośnego w gminie Drobin

Powierzchni
a

[km2]

Zasoby dyspozycyjne

(wg obliczeń 
szacunkowych)

[m3/d]

Suma zasobów 
eksploatacyjnych 

ujęć

[m3/h]

Szacunkowy pobór 
wody przez ujęcia 

wodociągowe

i większe zakłady

[m3/d]
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133,6 7938 433,2 1200

Dane WOŚ

Wody  podziemne  z  poziomu  czwartorzędowego  charakteryzują  się  zwiększoną 

zawartością  żelaza  i  manganu,  jak  również  podwyższoną  barwą,  zwiększoną  zawartością 

amoniaku i utlenialnością, a czasem także obecnością azotanów, siarczanów i chlorków*.

5.5  Warunki glebowe

Miasto  Drobin  położone  jest  na  obszarze  Nizin  Środkowopolskich.  Trzeciorzęd 

reprezentowany jest  przez utwory pliocenu.  Są one wykształcone  w postaci  iłów pstrych, 

piasków i pyłów. Czwartorzęd reprezentują gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe 

oraz  osady  zastoiskowe.  W  rzeźbie  obszaru  dominują  elementy  charakterystyczne  dla 

zlodowacenia  środkowopolskiego.  Obszar  Nizin  Środkowopolskich  związany  ze 

zlodowaceniem środkowopolskim charakteryzuje się łagodną rzeźbą. 

Na terenie miasta przeważa krajobraz o charakterze równinnym o dominacji gleb z III 

i  IV klasy bonitacyjnej  (ok.  70 %).  V – VI klasa bonitacyjna  stanowi ok.  20 %. Obszar 

powiatu  płockiego  pokrywa  gruby  płaszcz  czwartorzędowych  utworów  plejstocenu  

i holocenu. Na terenie gminy Drobin występują przede wszystkim:

• Gleby  płowe,  gleby  brunatne  wyługowane.  Tworzą  one  przeważnie  kompleksy 

żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre, miejscami bardzo dobre. (Stanowią ok. 70 %).

• Gleby  bielicowe  oraz  gleby  rdzawe  (określane  również  jako  skrytobielicowe), 

które są rozwinięte głównie na podłożu piasków o różnej genezie, ubogich w składniki 

pokarmowe. Rolnicza jakość tych gleb jest bardzo niska. Stanowią one głównie kompleks 

żytni słaby lub żytnio-łubinowy. (Stanowią ok. 20 %, w tym ok. 15 % uprawy, ok. 5 % 

zalesienie).

• Gleby  torfowe.  Tworzą  one  przeważnie  kompleksy  trwałych  użytków  zielonych. 

(Stanowią ok.10 %).

Zagrożenie  erozją  gleb  jest  niewielkie.  Gleby  wykazują  naturalne  zawartości  metali 

ciężkich, co przy niedoborze magnezu i potasu stwarza ryzyko pobierania przez uprawiane 

rośliny tych metali.

* PIG, „Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego – Miasto i Gmina Drobin na lata 2004-
2011”, Płock, 2004.
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5.6  Tereny zieleni

Tereny zieleni definiuje się jako - tereny wraz infrastrukturą techniczną i budynkami 

funkcjonalnie  z  nimi  związanymi,  pokryte  roślinnością,  znajdujące  się  w  granicach  wsi  

o  zwartej  zabudowie  lub  miast,  pełniące  funkcje  estetyczne,  rekreacyjne,  zdrowotne  lub 

osłonowe,  a  w  szczególności  parki,  zieleńce  oraz  cmentarze.  Znaczenie  zieleni  dla 

funkcjonowania  miasta  jest  nieocenione.  Zieleń  nie  tylko  modyfikuje  lokalne  warunki 

klimatyczne,  ale także oczyszcza atmosferę z zanieczyszczeń stałych i gazowych, reguluje 

stosunek  CO2 i  O2 w  atmosferze,  wytłumia  hałas  oraz  stanowi  miejsce  wypoczynku  

i rekreacji. Rola terenów zielonych wiąże się z kształtowaniem warunków przestrzennych  

i  zdrowotnych  i  z  wpływem  na  walory  estetyczne  krajobrazu.  Na  terenie  miasta  wykaz 

ważniejszych terenów zieleni urządzonej przedstawia poniższa tabela.

Tab. Charakterystyka najważniejszych terenów zieleni w mieście i gminie Drobin

Lp. Nazwa obiektu
Powierzchnia 

(ha)
Lokalizacja

Cenne 
drzewostany

Stan 
utrzymania

Parki miejskie – 0,006 % pow. gminy

1. Park miejski 0,37
ul. 

Piłsudskiego
Drobin

kasztanowce, 
jesiony

niedostateczny

2. Park miejski 0,45
ul. Rynek

Drobin
lipy dobry

Razem 0,82
Cmentarze – 0,03 % pow. gminy

1.

Drobin
cmentarz parafialny rzym. 

– kat., kaplica

cmentarz żydowski

cmentarz niemiecki

1,8

0,62

0,18

Drobin

Kasztanowce, 
lipy, jesiony

-

zakrzewienia

dobry

Ogrody działkowe – 0,007 % pow. gminy

1. Ogrody działkowe 1,0
ul. Kopernika

Drobin
dobry

5.7  Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego  miasta Drobina

Powietrze atmosferyczne 

Zanieczyszczenie powietrza definiuje się jako:
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„Wprowadzanie do powietrza organizmów żywych lub substancji chemicznych, które nie są 

jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi – występują w stężeniach przekraczających  

właściwy dla nich zakres”.

Zanieczyszczenia antropogeniczne pochodzą przede wszystkim z:

- z procesów spalania paliw – zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń 

- zanieczyszczenia ( pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla)

- ze  środków  transportu  kołowego  –  zanieczyszczenia  (węglowodory,  tlenek 

węgla, pył, ołów)       

- z procesów produkcyjnych – zanieczyszczenia (węglowodory i ich pochodne, fluor, 

pyły siarki i cementu, siarkowodór i inne specyficzne dla danej produkcji substancje).

Wykaz podstawowych substancji zanieczyszczających powietrze oraz źródła ich pochodzenia 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. Substancje zanieczyszczające powietrze i źródła ich pochodzenia

Zanieczyszczenie Źródło emisji

Pył ogółem
Spalanie paliw, unos pyłu przez wiatr, pojazdy, procesy 
technologiczne

SO2 – dwutlenek siarki Spalanie paliw zawierających siarkę, procesy technologiczne

NO – tlenek azotu
Spalanie paliw i procesy technologiczne przy wysokiej temperaturze, 
transport

NO2 – dwutlenek azotu Spalanie paliw i procesy technologiczne, transport
NOx – suma tlenków azotu Spalanie paliw, transport, procesy technologiczne (NO, NO2)

CO – tlenek węgla Powstaje podczas niepełnego spalania
O3 – ozon Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy)

Za najważniejsze skutki zanieczyszczenia powietrza uważa się:

- efekt cieplarniany, 

- kwaśne deszcze,

- zmniejszanie warstwy ozonu,

- zmniejszanie zasobów paliw kopalnych,

- zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla

- zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów,

- pogarszanie jakości żywności,

- zanieczyszczanie gleby i wody.
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Do pozostałych punktowych  źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zalicza się 

także  paleniska  indywidualne  (emitory  o  niskiej  wysokości  –  od  kilku,  kilkunastu  do 

maksymalnie 40 m) w zabudowie jednorodzinnej. 

Na  terenie  miasta  Drobin  znaczący  wpływ  na  poziom  stężeń  pyłu  w powietrzu 

atmosferycznym ma: emisja zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych, oraz ze źródeł 

związanych  z  transportem  samochodowym,  a  także  emisje  związane  z  energetycznym 

spalaniem paliw w kotłowniach lokalnych. 

Ponadto  źródłem  zanieczyszczenia  powietrza  jest  „niska  emisja”.  Niewątpliwym 

problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy 

i tekstyliów. Domowe paleniska nie wytwarzają wystarczająco wysokiej temperatury do ich 

całkowitego  spalenia.  W związku  z tym  do  atmosfery  przedostają  się  duże  ilości  sadzy, 

węglowodorów  aromatycznych,  merkaptanów  i innych  szkodliwych  dla  zdrowia  ludzi 

związków chemicznych. 

Na stan powietrza oddziałują także źródła komunikacyjne. Substancje pochodzące ze 

spalania  paliw  w silnikach  pojazdów  występuje  głównie  przy  trasach  komunikacyjnych 

o dużym natężeniu ruchu biegnących przez gminę (droga krajowa nr 10 Warszawa - Toruń 

oraz  droga  krajowa  nr  60  Płock-Ciechanów).  Ilość  zanieczyszczeń  wprowadzanych  do 

powietrza  w  2004  roku  wg  informacji  Z  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Drobin  przedstawiono 

poniżej:

Tab. Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w 2004 roku

Lp. Nazwa placówki
Rodzaj źródła emisji 

zanieczyszczeń

Ilość 
zakupionego 

paliwa [l]

Zużycie 
w Mg

1. Urząd Miasta i Gminy kotłownia olejowa 21 000 4,62

2. OSP Drobin

LUBLIN ON
STAR ON

MOTOPOMPA benzyna 
bezołowiowa

906,0
1017,0
54,0

0,428

0,011

3. Urząd Miasta i Gminy autobus szkolny 12 632 2,774
4. Zespół Szkół w Drobinie kotłownia olejowa 83 750 18,42

5. M.G. Przedszkole w Drobinie
kotłownia olejowa
kotłownia węglowa

22 600 4,96
3,95

6
REMONDIS DROBIN 

KOMUNALNA sp. z o.o.

46 STAR-200
66C-360

EKOTERM
Równiarka

Węgiel/Miał

7050
6010
22867
515

5,87
5,01
21,99
0,43
19,91

Przy  wykonywaniu  Oceny  pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza  benzenem 

wykorzystano pomiary  ze  stacji  w Drobinie.  Pomiary zostały wykonane metodą  pasywną 
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(wskaźnikową). Podstawowe informacje na temat tych pomiarów przedstawia tabela 20ela 20 

nieczyszczenia powietrza benzenem ze stacji w Drobinie

Tab. Zanieczyszczenia powietrza

Nazwa 
strefy

Rodzaj
stanowiska

Adres
Liczba

pomiaró
w

Stężenie
roczne
µg/m3

Wartość
parametru

z marginesem
tolerancji

Klasa
strefy

płocka tłowe Drobin 8 2,2 10 A

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2003, WIOŚ w Warszawie  
2004.

Tab. Wykaz punktów dystrybucji gazu  (propan – butan) na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin

Lp. Lokalizacja
Rodzaj substancji

niebezpiecznej

Max. ilość 
substancji w 

[Mg]

1.
09-210 Drobin, ul. 

Rynek 6
Punkt dystrybucji gazu 

–prop.- butan
0,559

2.
09-210 Drobin, ul. 

Płońska 11
Stacja auto-gaz 4

3.
09-210 Drobin, ul. 

Padlewskiego3
Punkt dystrybucji gazu 0,770

4.
09-210 Drobin, ul. 

Płońska 2
Punkt dystrybucji gazu 0,220

5.
09-210 Drobin, ul. 

Przyszłość
Punkt dystrybucji gazu 0,220

Źródło: Informacja z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku

Hałas 

Hałas  stanowi  jedno  ze  źródeł  zanieczyszczenia  środowiska,  które  w  związku  

z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją w ostatnich latach  

znacznie wzrosło. Odczuwany jest przez mieszkańców gminy, a zwłaszcza miasta jako jeden 

z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. 

Hałas  wywołuje  zmęczenie,  złe  samopoczucie,  utrudnia  wypoczynek,  może  prowadzić  do 

częściowej  lub  całkowitej  utraty  słuchu.  Ponadto  powoduje  poważne  zmiany 

psychosomatyczne,  jak  zagrożenie  nadciśnieniem,  zaburzenia  nerwowe,  zaburzenia  

w układzie kostno-naczyniowym.

Hałas  motoryzacyjny  występujący  na  terenie  Miasta  Drobina,  należy  uznać  za 

ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny miasta jako uciążliwy dla mieszkańców. 

Niewątpliwie dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość jego występowania, zwłaszcza w ciągu 

46



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DROBIN NA LATA 2007-2015

dnia.  Największy  udział  pojazdów  najbardziej  hałaśliwych  zaobserwowano  w  punkcie 

pomiarowym  nr  2  ul.  Płocka  (360  poj/h).  Przeprowadzona  analiza  graficzna  wykazała,  

że najbardziej niekorzystne warunki akustyczne występują przy trasie Płońsk – Sierpc oraz 

Płock – Ciechanów tj. przy ulicach Płockiej, Marsz. J. Piłsudskiego i Płońska, przy których to 

w całości występuje hałas dokuczliwy powyżej 70 dB(A). Najwyższą wartość hałasu zarówno 

ekwiwalentnego jak i maksymalnego zanotowano w punkcie nr 1 przy ul. Płońskiej i wynosi 

ona dla hałasu ekwiwalentnego 74,9 dB, a dla maksymalnego 96 dB.

Najniższy  poziom  hałasu  stwierdzono  przy  ul.  Zaleskiej  –  hałas  sklasyfikowano  jako 

umiarkowany i wyniósł 53 dB (hałas równoważny) i 70,9 dB (Hałas maksymalny).

Jak wykazały przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań, obszar Drobina 

jest obciążony ponadnormatywnym hałasem drogowym.

Aby poprawić istniejący stan klimatu akustycznego miasta należy:

1. przeanalizować  i  wprowadzić  konieczne  zmiany  w  inżynierii  ruchu  drogowego 

(prawidłowość  usytuowania  parkingów  i  zajezdni,  ograniczenie  ruchu  pojazdów 

ciężarowych w centralnej części miasta itp.)

2. zwiększyć  zakres  wykorzystania  urbanistycznych  i  budowlanych  środków ochrony 

przed hałasem (ekrany i przegrody akustyczne, zadrzewienia, dźwiękochłonne elewacje i 

szyby w budownictwie chronionym);

3. prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego pojazdów i eliminować z ruchu 

najbardziej uciążliwe,

4. dbać o stan nawierzchni ulic,

5. prowadzić stałą działalność edukacyjną o zagrożeniu środowiska hałasem.

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy w obrębie Gminy Drobin ma marginalne znaczenie, z uwagi na 

niski stopień uprzemysłowienia. Stanowi on zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące 

głównie na terenach sąsiadujących z zakładami rzemieślniczymi i usługowymi. Do zakładów 

takich  należą  najczęściej:  warsztaty  mechaniki  pojazdowej  oraz  blacharskie,  ślusarskie  

i stolarskie . 

Przyczyną  wzrostu  uciążliwości  tego  rodzaju  hałasu  jest  rozbudowa  zabudowy 

mieszkaniowej przebiegającej w sąsiedztwie tych terenów. 

Na terenie  gminy nie  ma zakładów posiadających  decyzję  ustalającą  dopuszczalny 

poziom hałasu przenikającego do środowiska. 
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Hałas komunikacyjny 

Hałas komunikacyjny na terenie Gminy Drobin związany występuje przede wszystkim 

na głównych szlakach komunikacyjnych – drodze krajowej Nr 10 oraz Nr 60. Średni poziom 

hałasu dla Drobina wynosi 66,7 dB i występuje on na ponad 50% długości ulic w mieście. 

Uciążliwość hałasu komunikacyjnego zależna jest od ilości i rodzaju pojazdów. Szczególnie 

uciążliwy  jest  ruch  tranzytowy,  złożony  w  dużej  mierze  z  pojazdów  ciężkich.  Wyniki 

pomiarów natężenia ruchu komunikacyjnego na terenie Gminy Drobin przedstawia tabela 21.

Tab. Pomiary natężenia ruchu komunikacyjnego na terenie gminy Drobin

Nazwa i adres 
punktu

pomiarowego

Wartości natężenia ruchu komunikacyjnego

Data
pomiaru

Odniesienie do 
obowiązujących

norm

Ogólna liczba 
pojazdów

liczba pojazdów/
dobę

W tym 
samochodów 
ciężarowych

liczba 
pojazdów/

dobę

% jaki stanowią 
pojazdy 

ciężarowe w 
stosunku do 

ogólnej liczby 
pojazdów na 

dobę
droga krajowa nr 

10 odcinek 
Sierpc – Drobin 

ok. 26 km

7334 1300 17 2000
Swobodny ruch

Nie ma ograniczenia 
przepustowości ruchu

droga krajowa nr 
10 odcinek 

Drobin – Płońsk 
ok. 28 km

6834 1000 13 2000 k
Swobodny ruch

Nie ma ograniczenia 
przepustowości ruchu

droga krajowa nr 
60 odcinek 

Płock –  Drobin 
ok. 30 km

5588 1000 18 2000
Swobodny ruch

Nie ma ograniczenia 
przepustowości ruchu

droga krajowa nr 
60 odcinek 

Drobin – Raciąż 
ok. 10 km

3772 900 21 2000

Swobodny ruch
Niewielkie 

ograniczenia 
przepustowości ruchu 
( ponad 20 % udział 

pojazdów 
ciężarowych w 

stosunku do ogólnej 
liczby pojazdów na 

dobę)
Źródło: Dane GDDKiA Warszawa

Promieniowanie niejonizujące

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie Miasta i Gminy Drobin są:

- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
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- elektroenergetyczne  linie  napowietrzne  wysokiego  napięcia,  o  napięciach 

znamionowych 110 kV, 220 kV

Najpoważniejszymi  źródłami  promieniowania  elektromagnetycznego  są  stacje  bazowe 

telefonii  komórkowej.  Promieniowanie  elektromagnetyczne  generowane  jest  przez  anteny 

stacji podczas jej pracy. Moc promieniowania jest różna i zależy od wielkości stacji bazowej. 

Częstotliwość emitowanych pól waha się w granicach od 30 do 1800 GHz. Na terenie Miasta 

i Gminy funkcjonują następujące stacje bazowe telefonii komórkowej:

- stacja Bazowa PLUS GSM POLKOMTEL S.A Maszt na działce nr ewid. 630 w Drobinie 

przy ul. Tupadzkiej 10,

- stacja Bazowa ERA GSM o mocy 20891,4 Maszt na działce o nr ewid. 459 w Drobinie 

przy ul. Padlewskiego 5.

Źródłem  promieniowania  elektromagnetycznego  na  terenie  gminy  są  linie  średniego  

i wysokiego napięcia, które przebiegają przez teren gminy.

Należy  mieć  na  uwadze,  że  oddziaływanie  promieniowania  niejonizującego  na 

środowisko będzie stale wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym. Wpływ na 

wzrost  promieniowania  ma  przede  wszystkim  rozwój  telefonii  komórkowej,  powstawanie 

coraz  większej  liczby stacji  nadawczych  radiowych  i  telewizyjnych  oraz  stacji  bazowych 

telefonii  komórkowej,  itp.,  pokrywających  coraz  gęstszą  siecią  obszary  dużych  skupisk 

ludności. Przedstawiony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny 

wzrost  poziomu  tła  promieniowania  elektromagnetycznego  w  środowisku,  jak  też 

zwiększenie  liczby  i  powierzchni  obszarów  o  podwyższonym  poziomie  natężenia 

promieniowania.  Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo 

wyeliminowane  lub  ograniczone  pod  warunkiem  zapewnienia  odpowiedniej  separacji 

przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

Tab.  Zestawienie wielkości zasobów i walorów przyrodniczych

KOMPONENT PRZYRODY CZYNNIKI PROROZWOJOWE
CZYNNIKI POGARSZAJĄCE 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE

Ukształtowanie terenu Teren nizinny

Gleby
Wysoka bonitacja, rozwój 

rolnictwa

Rolnictwo konwencjonalne, 
stosujące nawozy sztuczne i 

środki ochrony roślin

Zalesienie

Niska lesistość, duży obszar 
terenów odłogowanych i niskiej 
klasy bonitacyjnej (kl. VI), które 

można zalesić

Zbyt mała świadomość 
społeczeństwa, dotycząca 
korzyści dla środowiska 

naturalnego z tytułu istnienia 
zadrzewień i zakrzewień

Powietrze
Brak przemysłu, niski stopień 

zanieczyszczenia
b.d.
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KOMPONENT PRZYRODY CZYNNIKI PROROZWOJOWE
CZYNNIKI POGARSZAJĄCE 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE

Ukształtowanie terenu Teren nizinny

Wody powierzchniowe
Dolina rzeki Karsówki – ciągi 

spacerowe wzdłuż rzeki
Słaby stopień czystości rzeki

Wody podziemne

Trzy poziomy wód: wody 
pochodzące z osadów 
czwartorzędowych, 

trzeciorzędowych i osadów 
kredy. Znakomite źródła wody 

pitnej.

Mała wydajność, 
rozprzestrzenianie, zwiększona 

zawartość żelaza i manganu.

Zasoby przyrodnicze
Parki miejskie, pomniki 

przyrody, rozwój turystyki

Brak zaplecza socjalnego, brak 
innych elementów 

przyrodniczych mających 
wpływ na rozwój turystyki

Źródło: Referat Rozwoju Gospodarczego UMiG Drobin

5.8  Własność gruntów i budynków

Przeważająca  własność  gruntów  i  budynków  zlokalizowanych  w  granicach  miasta 

Drobina  to własność prywatna.  Powierzchnia miasta  Drobina wynosi w  964 ha, z czego 

osoby fizyczne   posiadają  848 ha, osoby prawne w 81 ha. Ogólna powierzchnia stanowiąca 

własność Miasta i Gminy Drobin  wynosi 35 ha *

Tab Zestawienia powierzchni gruntów własności gminy w układzie podmiotowym

Źródło: Ewidencja gruntów 

Tab.  Powierzchnia gruntów  oddanych  w użytkowanie wieczyste

Źródło: Ewidencja gruntów 

*  Ewidencja gruntów 

Lp. Dysponent gruntu Powierzchnia (ha)

1
Zarządzane bezpośrednio przez 

Miasto i Gminę Drobin
1,2582

2 Placówki oświaty 5,5726

3
REMONDIS DROBIN 

KOMUNALNA sp. z o.o.
27,9255

Lp. Wyszczególnienie użytkownika Powierzchnia (ha)

1 Spółdzielnie Mieszkaniowe 4,1882

2 Osoby prywatne 4,0000
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 Własność budynków w Mieście Drobinie

  1). Osób prywatnych – 88%

  3). Komunalnych – 7%

  4). Pozostałe – 5%*

Działki  na których znajdują się budynki    są długie   wąskie,  zabudowa zwarta,  tworząca 

pierzeje.  Stan  techniczny  mieszkań  jest  średni.  W  budynkach  oprócz  mieszkań  są 

zlokalizowane lokale użytkowe. Jednak jest ich za mało. Ogółem mieszkań w mieście jest 

915 w tym 11 mieszkań zajęty pod prowadzenie działalności gospodarczej,  przeciętna liczba 

izb wniosków jednym mieszkaniu wynosi 3,56. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania wynosi 40 m2. Miasto Drobin jest w 100% zwodociągowanych i podłączonych  do 

kanalizacji miejskiej. Mieszkania Spółdzielcze są dużymi lokalami mieszkalnymi od 40 do 60 

i więcej metrów, są wyposażone we wszystkie media (woda, CO, kanalizacja). Mieszkania 

komunalne są mieszkaniami o powierzchni do 40 m2 i mniej. Część lokali komunalnych nie 

posiada centralnego ogrzewania, ciepłej wody. 

W mieście  Drobinie  powstało  13  wspólnot  mieszkaniowych,  które  zarządzają  budynkami 

partycypując w remontach proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 

6. ANALIZA SWOT MIASTA DROBIN

Dla dokładnego rozważenia  potencjałów  i  deficytów oraz wstępnej  oceny szans i 

zagrożeń  związanych  z  podjęciem  Programu  Rewitalizacji,  przeprowadzono  uproszczoną 

analizę SWOT – analizę słabych i mocnych stron, czyli  uwarunkowań wewnętrznych oraz 

szans i zagrożeń – uwarunkowań zewnętrznych.

MOCNE STRONY MIASTA DROBIN

1
dogodne położenie  na ważnym szlaku tranzytowym skrzyżowanie drogi krajowej Nr 
60 i Nr 10

2 historyczna przeszłość miasta

3 dominująca rola miasta na terenie gminy

* Powszechny spis rolny 2002 rok
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4 baza szkolnictwa - Zespół Szkół oraz Liceum

5 aktywność społeczeństwa w zakresie działalności  organizacjach pozarządowych

6 brak ciężkiego, uciążliwego przemysłu

7
dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą,  Płockiem, Ciechanowem, Bydgoszczą, 
Olsztynem

8
wysoki poziom otaczającego Drobin rolnictwa (wysoko rozwinięta hodowla bydła 
mlecznego)

9
umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz, przede wszystkim z Unii Europejskiej 
na inwestycje przez władze samorządowe

10 pełna infrastruktura  (wodociąg, kanalizacja)

SŁABE STRONY MIASTA DROBIN

1 słaba aktywność gospodarcza  

2 niski poziom wykształcenia mieszkańców

3 wysokie bezrobocie w mieście – rodzące się patologie

4 brak  zakładów pracy zatrudniających większe ilości ludzi

5 przestępczość

6 brak domu kultury 

7 brak bazy gastronomicznej i noclegowej

SZANSE MIASTA DROBIN

1 pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych  i wewnętrznych

2 aktywność młodych ludzi 

3 dogodne położenie

4 pozyskiwanie środków z  UE

5 atrakcyjność inwestycyjna 

6 zwiększenie poziomu  integracji organizacji pozarządowych 
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ZAGROŻENIA MIASTA DROBIN

1 poziom bezrobocia – ubóstwo i związane z tym patologie

2 przebieg dróg szybkiego ruchu

3 stagnacja gospodarcza

4 malejąca liczba mieszkańców

5 brak stabilnej polityki gospodarczej państwa

6
Niemożność przeciwdziałania odpływowi wykwalifikowanej siły roboczej do wielkich 

miast i zagranicę

III. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI

Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta Drobin na lata 2005-2015 jest  spójny z celami 

następujących ważnych dokumentów:

• Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe 2007-2013,

• Założenia do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”,

• Narodowe  Strategiczne  Ramy  Odniesienia  2007-2013  wspierające  wzrost  gospodarczy  

i zatrudnienie,

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

• Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020,

• Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Drobin do roku 2020.
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„STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE 2007-2013” – 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 5.07.2005 R.

4.1  WYTYCZNA:  Uczynienie  z  Europy  i  jej  regionów  miejsca  bardziej  atrakcyjnego  dla 

inwestowania i pracy

4.1.1. Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej

4.1.2. Wzmocnienie synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym

4.1.3. Zajęcie się intensywnym wykorzystywaniem przez Europę tradycyjnych źródeł energii

4.2 WYTYCZNA: Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego

4.2.2. Wspieranie innowacji i promowanie przedsiębiorczości

4.2.4. Poprawa dostępności do finansowani

4.3 WYTYCZNA: Większa liczba lepszych miejsc pracy

4.3.1. Zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową, utrzymanie 

wysokiego  poziomu  aktywności  zawodowej  oraz  modernizacja  systemów 

zabezpieczenia socjalnego

4.3.2. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności 

rynku pracy

4.3.3.  Zwiększenie  inwestycji  w  kapitał  ludzki  poprzez  lepszą  edukację  i  zdobywanie 

kwalifikacji

„ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU KRAJU 2007-2015”, 

ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 31.01.2006R.

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej

Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy

Priorytet 5: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

„NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 

WSPIERAJĄCE WZROST GOSPODARCZY I ZATRUDNIENIE” ZAAKCEPTOWANE 

PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 14 LUTEGO 2006
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Cel  strategiczny: Tworzenie  warunków do wzrostu konkurencyjności  gospodarki  polskiej 

opartej  na  wiedzy  i  przedsiębiorczości  zapewniającej  wzrost  zatrudnienia  oraz  wzrost 

poziomu  spójności  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej  Polski  w  ramach  Unii 

Europejskiej i wewnątrz kraju.

Cel  1:  Tworzenie  warunków  do  utrzymania  trwałego  wysokiego  tempa  wzrostu 

gospodarczego

Cel 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego

Cel 3: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora 

usług

Cel 4: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów

Cel 5:   Wzrost  konkurencyjności  polskich regionów i  przeciwdziałanie  ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Ponadto,  działania  objęte  Lokalnym  Programem  Rewitalizacji  Miasta  Drobin  na  lata  

2007-2015 będą spójne z następującymi programami operacyjnymi, które będą realizowane 

w Polsce w latach 2007-2013:

1. Regionalne Programy Operacyjne (RPO), w szczególności Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

3. Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka,

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

„REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

2007-2013” PRZYGOTOWANY PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIPCU 2007 R.

Celem generalnym „Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 

2005-2013” jest  poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej województwa.

Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego:
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Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

na Mazowszu

Priorytet II: Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Priorytet III: Regionalny system transportowy

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Priorytet  VI:  Wykorzystanie  walorów  naturalnych  i  kulturowych  dla  rozwoju  turystyki  

i rekreacji

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków do rozwoju kapitału ludzkiego.

Priorytet VIII: Pomoc techniczna

„STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020” 

OPUBLIKOWANA W MARCU 2006 R.

Cel  nadrzędny  rozwoju  Mazowsza: wzrost  konkurencyjności  gospodarki  i  równoważenie 

rozwoju  społeczno-gospodarczego  w  regionie  jako  podstawa  poprawy  jakości  życia 

mieszkańców.

Trzy cele strategiczne, które umożliwią osiągnięcie celu nadrzędnego

1. Budowa  społeczeństwa  informacyjnego  i  poprawa  jakości  życia  mieszkańców 

województwa

2. Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym

3. Poprawa  spójności  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej  regionu  w  warunkach 

zrównoważonego rozwoju

Cele pośrednie, które umożliwią osiągnięcie celów strategicznych

1. Rozwój kapitału społecznego

Cele operacyjne:

Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr

Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu

1.5 Dążenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

1.6 Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

1.7 Poprawa bezpieczeństwa publicznego
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2 Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Cele operacyjne:

2.1 Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności

2.2 Wspieranie instytucji wspierania biznesu

3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitarnych Warszawy

Cele operacyjne:

3.1 Wzmocnienie powiązań Warszawy z otoczeniem regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym

3.2 Rozwój i poprawa standardów infrastruktury technicznej

3.3 Przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego Obszaru Metropolii 

Warszawskiej

3.4 Zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym zagospodarowaniu stolicy i jej 

otoczeniu

4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametreopolitarnych

Cele operacyjne:

4.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego

4.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast

4.4 Budowa i rozwój infrastruktury społecznej

4.5 Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju

4.6 Wykorzystanie potencjału endogenicznego Obszaru Metropolitarnego Warszawy do 

stymulowania rozwoju całego regionu

5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu.

Cele operacyjne:

5.1 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej

5.2 Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

5.3 Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu 

o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego

57



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DROBIN NA LATA 2007-2015

5.4 Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu

5.5 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 

„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY DROBIN DO ROKU 2020”

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Drobin jest spójny z misją miasta i gminy Drobin, 

oraz z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin do roku 2020. 

Misją Miasta i Gminy Drobin rozumianego jako wspólnota wszystkich osób zamieszkujących 

na jego terenie jest:

Drobin to ekologiczna, nowoczesna gmina o dogodnym położeniu komunikacyjnym, 

wykorzystująca ruch tranzytowy, umiejętnie przystosowująca rolnictwo do standardów Unii  

Europejskiej, atrakcyjna do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

1.  CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO PROGRAMEM REWITALIZACJI 
– ZASIĘG I UZASADNIENIE

Pierwszym  zadaniem  Zespołu  Zadaniowy  ds.  przygotowania  Lokalnego  Programu 

Rewitalizacji  było wyznaczenie obszarów kryzysowych, które zostaną poddane rewitalizacji, 

dokonano   tego  z  uwzględnieniem   wieloaspektowej  analizy  sytuacji  w  Drobinie,  która 

została  opisana  w  punkcie   I.  Przy  określeniu  obszaru  rewitalizacji  wzięto  pod  uwagę 

następujące czynniki:

• Trendy demograficzne

• poziom długotrwałego bezrobocia

• poziom ubóstwa i wykluczenia

• poziom przestępczości i wykroczeń

• poziom wykształcenia i przedsiębiorczości mieszkańców
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• poziom degradacji i infrastruktury technicznej budynków

• poziom degradacji środowiska naturalnego

• poziom prowadzenia działalności gospodarczej

Wyznaczono  3 obszary.

Lp.
Nazwa 

obszaru
Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru Uzasadnienie

1 Obszar nr I

Granicami obszaru są ulica Płocka 

do skrzyżowania z ulicą Padewskiego,

ulica Przyszłość do skrzyżowania 

z  ulica Płocką , ulica Piłsudskiego

ulica Rynek, ulica Targowa, Plac Św. Floriana, 

ulica Sierpecka  do skrzyżowania z ulicą Szkolna, 

ulica Zaleska, ulica Gospodarska, Plac Św. 

Floriana

Tereny obejmujące 
najstarszy, zabytkowy 
obszar miasta, objęte 

patologiami 
społecznymi, dużym 

wskaźnikiem ubóstwa 
i wykluczenia, nie 

ekonomicznym 
wykorzystaniem 

potencjału 
gospodarczego

Obszar I , to obszar tzw. centrum obejmujący najstarszą historyczną część miasta, w większości 

pokrywający się z obszarem historycznego układu urbanistycznego miasta Drobina wpisanego do 

rejestru zabytków. Wszystkie budynki, poza nielicznymi wyjątkami, położone w tym obszarze zostały 

pobudowane przed 1989 r.

Tu znajduje się najwięcej budynków komunalnych, gdzie zamieszkuje ubogie społeczeństwo

Tu znajdują się główne sklepy, drobna działalność gospodarcza. Mimo to wskaźnik prowadzenia 

działalności gospodarczej wynosi tylko 3,7 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców.

Obszar cechuje bardzo wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, tu również obserwuje się zjawiska 

patologii społecznej, wysoki poziom przestępczości i wykroczeń.

Obszar I zajmuje powierzchnię około 71 ha, co stanowi 7,3 % ogólnej powierzchni miasta 

zamieszkuje 1425 osób, co stanowi 47,7% ludności Drobina.

2 Obszar nr II ulica Padlewskiego, ulica Spółdzielcza

Tereny objęte 
zjawiskami patologii 

społecznych, nie 
ekonomicznym 
wykorzystaniem 

potencjału 
gospodarczego

Obszar II tzw.  blokowisko

Wiele  rodzin mieszkających  na tym obszarze  to byli pracownicy największych zakładów na terenie 

miasta, które upadły.
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Część  osób znalazła zatrudnienia, nie mniej jednak wiele z tych osób w dalszym ciągu boryka się 

z problemem bezrobocia. Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej wynosi  5,4 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców.

Obszar cechuje bardzo wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, tu występuje najwyższy w Drobinie 

poziom przestępczości, który wykazuje tendencje wzrostowe.

Młodzież z  obszaru II nie ma miejsca na spędzanie wolnego – brak alternatywy 

W obszarze jest 42 budynków, z czego 41 zostało pobudowanych przed 1989 r., co stanowi 97,6%

Obszar II zajmuje powierzchnię około 9,5 ha, co stanowi niecałe 1% ogólnej powierzchni miasta 

zamieszkuje 539 osób, co stanowi 18,1% ludności Drobina.

3
Obszar nr 

III

ulica Piłsudskiego od ronda, ulica Płońska, ulica 

Nowa, Kopernika, ulica  Ogrodowa, ulica 

Tupadzka

Tereny zdegradowane, 

poprzemysłowe

Obszar III – to obszar poprzemysłowy , dawniej mieściły się tu największe zakłady pracy,

Charakteryzuje się zdegradowanymi obiektami, tylko znikoma część obiektów został wynajęta, bądź 

zakupiona przez prywatnych właścicieli na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednak te obiekty  wymagają remontu, odnowy, część czeka na strategicznego inwestora

Obszar III, zamieszkuje najmniej ludności spośród pozostałych obszarów. W dużej mierze są to osoby 

w podeszłym wieku – emeryci, renciści, 

Nie obserwuje się tu zjawisk patologicznych , jest najmniej korzystających z pomocy społecznej i jest 

tu najmniejsze bezrobocie.

Obszar III zajmuje powierzchnię około 45 ha, co stanowi 4,7% ogólnej powierzchni miasta 

zamieszkują 353 osoby, co stanowi 11,8% ludności Drobina.
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Mapa. Obszar nr I rewitalizacji Miasta Drobin
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Mapa. Obszar nr II rewitalizacji Miasta Drobina
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 Mapa. Obszar nr III rewitalizacji Miasta Drobina
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2.  UZASADNIENIE WYZNACZONYCH OBSZARÓW REWITALIZACJI

Trandy demograficzne.
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Drobin  jest  miastem,  którego  liczba  mieszkańców  corocznie  spada.  Utrata 

mieszkańców spowodowana jest ujemnym przyrostem naturalnym oraz migracjami do innych 

miast.

Tab. Liczba ludności zamieszkałej w I obszarze rewitalizacji.

Nazwa ulicy Liczba ludności zamieszkałej w roku:
2004 2005 2006

Płocka do skrzyżowania 280 276 272
Przyszłość 99 102 110
Piłsudskiego do ronda 100 101 102
Rynek 270 268 258
Targowa 19 19 18
Sierpecka 333 327 320
Szkolna 34 36 34
Zaleska 217 212 217
Gospodarska 102 101 94
razem 1454 1442 1425
Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Tab. Liczba ludności zamieszkałej w II obszarze rewitalizacji.

Nazwa ulicy Liczba ludności zamieszkałej w roku:
2004 2005 2006

Padlewskiego 273 271 254
Spółdzielcza 295 288 285
razem 568 559 539
Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Tab. Liczba ludności zamieszkałej w III obszarze rewitalizacji.

Nazwa ulicy Liczba ludności zamieszkałej w roku:
2004 2005 2006

Piłsudskiego od ronda 57 58 53
Płońska 129 125 118
Nowa 28 25 25
Krótka 32 31 32
Kopernika 35 34 34
Ogrodowa 47 46 47
Tupadzka 35 44 44
razem 363 363 353
Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
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Poziom ubóstwa i wykluczenia

Drobin jest miastem w którym obserwuje się  problemy  w sferach życia społeczno - 

gospodarczego. Bardzo dużo mieszkańców Drobina korzysta ze wsparcia udzielanego przez 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Drobinie 

Tab.: Liczba rodzin  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Mieście Drobin w latach 2003-2006

Lata 2003 2004 2005 2006

miasto 218 158 191 185

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

Tabela: Liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej w Mieście i Gminie  Drobin w latach 2003-
2006, w podziale na kategorie pomocy

Kategorie pomocy
2003 2004 2005

2006

miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina

ubóstwo 84 293 142 222 179 219 166 247

bezdomność 1 0 1 1 1 0 1 0

ochrona 
macierzyństwa

24 25 8 16 16 14 4 18

bezrobocie 106 263 92 258 115 240 144 252

niepełnosprawność 46 59 15 28 12 34 21 35
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Kategorie pomocy
2003 2004 2005

2006

miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina

długotrwała 
choroba

20 25 26 36 19 29 30 43

rodziny niepełne 23 22 24 16 22 19 39 28

rodziny 
wielodzietne

12 56 24 52 18 56 25 44

alkoholizm 27 13 18 15 25 14 16 20

bezradność w 
sprawach 

opiekuńczo-
wychowawczych

6 1 1 2 2 0 4 0

razem 450

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

Poniżej  przedstawiono  dokładną  analizę  pomocy  społecznej  na  obszarach  objętych 

rewitalizacją.

Obszar I  

Nazwa ulicy Liczba rodzin
Liczba osób

Lata 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Płocka do 
skrzyżowania

20 21 23 52 60 65

Przyszłość 10 10 9 29 27 22
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Piłsudskiego do 
Ronda

12 13 12 32 36 33

Rynek 37 32 38 93 83 96

Targowa 1 1 2 1 1 2

Plac Św. Floriana 0 0 0 0 0 0

Sierpecka 20 23 24 67 77 82

Szkolna 5 4 5 15 11 13

Zaleska 11 18 18 29 54 49

Gospodarska 4 3 2 17 10 5

Razem 120 125 133 335 359 367

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

na 1 tys. ludności
230,4 248,9 257,5

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

Obszar II

Nazwa ulicy Liczba rodzin
Liczba osób

Lata 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Padlewskiego 5 10 14 16 29 36

Spółdzielcza 12 9 12 45 31 42

Razem 17 19 26 61 60 78

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

na 1 tys. ludności

107,6 107,3 144,7

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

Obszar III

Nazwa ulicy Liczba rodzin
Liczba osób

Lata 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Piłsudskiego od 
Ronda

2 2 2 6 6 7

Płońska 3 4 5 8 10 12
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Nowa 0 0 0 0 0 0

Krótka 0 0 0 0 0 0

Kopernika 0 0 0 0 0 0

Ogrodowa 1 3 3 5 9 10

Tupadzka 2 1 2 7 6 9

Razem 8 10 12 26 34 38

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

na 1 tys. ludności
71,6 99,7 107,6

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

Z powyższej  analizy  wynika,  że  we  wszystkich  obszarach  rewitalizacji  występuje 

wysoki poziom ubóstwa. Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkuje I 

obszar.  W tym obszarze  aż  257,5  mieszkańców na  1  tys.  korzystało  z  zasiłków pomocy 

społecznej. Najlepiej przedstawia się sytuacja w obszarze III, gdzie liczba korzystających z 

zasiłków pomocy społecznej wynosi 71,6 na 1 tys. ludności w 2004 r. do 107,6 w 2006 r. 

Niepokojącym  zjawiskiem  jest  zwiększający  się  corocznie  wskaźnik  korzystających  z 

pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców we wszystkich trzech obszarach rewitalizacji.

Mieszkańcy ulic Krótka, Nowa, Kopernika nie korzystają z pomocy społecznej.

Wysoki  stopień  wsparcia  socjalnego  w Drobinie  jest  spowodowany wieloma czynnikami, 

jedna  rodzina  często  dotknięta  jest  kilkoma  problemami:  bezrobocie,  niepełnosprawność, 

długotrwała choroba  itp.

Bezrobocie 

Największym problemem w Drobinie  jest   problem bezrobocia.  Największą  grupę 

bezrobotnych  w Drobinie  stanowią osoby  z  wykształceniem zawodowym i  zasadniczym. 

Równie niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywanie się bezrobocia  wśród ludzi w wieku 

produkcyjnym. Dużą liczbę stanowią  zarejestrowani powyżej 12 miesięcy.

Lokalna podaż pracy na terenie miasta i gminy Drobin jest znikoma. Zdecydowana większość 

ofert pracy pojawia się w Płocku i Warszawie. 

Tabela. Liczba bezrobotnych w Mieście i Gminie Drobin w latach 2004-2006

Rok
Liczba

bezrobotnych

2004 1033
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2005 991

2006 820

*Podstawa: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin – 31.07.2007 r.

Tab. Struktura bezrobocia na terenie miasta i gminy Drobin.

Rok
Liczba

bezrobotnych

%

bezrobocia

(w odniesieniu do 
powiatu płockiego)

Stopa 
bezrobocia

dla powiatu 
płockiego*

2004 1033 8,8% 29,9%

2005 991 8,6% 29,0%

2006 820 8,4% 25,8%

* dane dotyczące stopy bezrobocia mogą ulegać korekcie GUS 

W 2004 roku na terenie miasta i gminy Drobin było ogółem 1033 osób bezrobotnych. 

Natomiast  w 2006 roku było  to  już o 213 osób mniej.  W latach  2004-2006 można więc 

mówić o spadku liczby osób bezrobotnych na terenie miasta i gminy Drobin o ok. 21%. 

Przewiduje się, że w najbliższych latach liczba osób bezrobotnych na terenie miasta i gminy 

Drobin  będzie  systematycznie  spadała  na  skutek  zwiększenia  liczby  miejsc  pracy. 

Nowopowstające firmy będą bowiem potrzebowały pracowników.

Tab. Struktura bezrobotnych na terenie miasta i gminy Drobin wg wykształcenia

Wykształcenie
2004 2005 2006

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Wyższe 8 17 7 14 2 19

Policealne i średnie 
zawodowe

52 105 49 91 20 92

Ogólnokształcące 8 38 11 46 12 43
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Zasadnicze zaw. 173 170 141 174 117 133

Podstawowe 264 198 260 198 201 181

Ogółem 505 528 468 523 352 468

*Podstawa – Powiatowy Urząd Pracy w Płocku – stan na 31.12.2006 r.

Najwyższe bezrobocie występuje wśród osób o wykształceniu podstawowym i zasadniczym 

zawodowym, najniższe wśród osób z wykształceniem wyższym.

Występuje następująca prawidłowość: im niższe wykształcenie – tym większy odsetek osób 

bezrobotnych.

Tab.  Struktura bezrobotnych wg wieku na terenie miasta i gminy Drobin

Wiek
2004 2005 2006

Mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

18-24 142 144 113 134 75 115

25-34 135 159 123 144 86 132

35-44 115 116 104 126 74 114

45-54 91 99 102 106 92 92

55-59 17 10 17 13 17 15

60 i więcej 5 - 9 - 8 -

ogółem 505 528 468 523 352 468

*Podstawa – Powiatowy Urząd Pracy w Płocku – stan na 31.12.2001 r.

Najwyższe bezrobocie występuje w przedziale wieku od 25 do 34 roku życia a więc obejmuje 

przede wszystkim osoby czynne zawodowo i w sile wieku. Zdecydowanie wyższe bezrobocie 

występuje na obszarach wiejskich.

Niepokojącym  faktem jest to, że większość bezrobotnych  nie posiada prawa do zasiłku. 

Ludzie ci stają się automatycznie klientami Ośrodka pomocy Społecznej 

Tab. Osoby bezrobotne w poszczególnych obszarach

OBSZAR

Liczba osób 
bezrobotnych

Stopa bezrobocia 
(stosunek liczby 
bezrobotnych do 

liczby osób w wieku 
produkcyjnym)

W %

OBSZAR I
152 osoby 

bezrobotne 
16,2
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(ul. Płocka, ul. Padlewskiego, ul. Przyszłości, ul. Płocka, 
ul. Piłsudskiego, ul. Rynek, ul. Targowa, ul. Sierpecka, ul. 
Szkolna, ul. Zaleska, ul. Gospodarska), Plac Św. Floriana

w tym 90 kobiet

OBSZAR II
(ul. Padlewskiego, ul. Spółdzielcza)

62 osoby bezrobotne 
w tym 44 kobiety

17,5

OBSZAR III
(ul. Piłsudskiego, ul. Płońska, ul. Nowa, 
ul. Kopernika, ul. Ogrodowa, ul. Tupadzka)

32 osoby bezrobotne 
w tym 21 kobiet

.13,8

Powyższe dane zostały wyliczone na dzień 19.07.2007r.

Przestępczość w obszarach

W latach 2003 – 2006 na terenie miasta i gminy Drobin zaistniały 273 przestępstwa, 

natomiast na terenie miasta 211 przestępstw.

Tabela: Ogólna liczba przestępstw popełnionych na terenie miasta Drobin w latach 2004-2006

Lata

Liczba popełnionych przestępstw
Wskaźnik przestępczości

(liczba przestępstw na 1 tys. 
ludności)

miasto miasto miasto gmina

2003r. 45 38 ---- -----

2005r. 102 60 19 10,3

2005r. 102 60 33,6 10,3

2006r. 68 53 22,8 9,2

Łącznie 273 211

Tab. Liczba przestępstw na terenie Miasta Drobin według rodzaju przestępstwa latach 2004-2006

Rodzaj przestępstwa 2004 2005 2006

zgwałcenie 0 0 0

kradzież cudzej rzeczy
10 19 15

kradzież samochodu 0 0 0
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Rodzaj przestępstwa 2004 2005 2006

kradzież z włamaniem 13 37 14

rozbój i wymuszenie 
rozbójnicze 0 1 1

rozbój z bronią 0 0 0
uszczerbek na zdrowiu

5 2 6

bójka lub pobicie
1 4 2

krótkotrwały zabór pojazdu
0 0 0

nietrzeźwy kierujący 9 9 35

oszustwo 3 5 3
fałszerstwo 2 1 1

ust. o przeciwdziałaniu 
narkomanii 0 1 0

wypadek drogowy 2 1 1

Razem 45 80 87

Obszar I

Tab.  Liczba przestępstw na terenie Obszaru I

Rodzaj przestępstwa 2004 2005 2006

zgwałcenie 0 0 0

kradzież cudzej rzeczy 5 11 6

kradzież samochodu 0 0 0

kradzież z włamaniem 9 16 16

rozbój i wymuszenie 
rozbójnicze

0 1 0

rozbój z bronią 0 0 0
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Rodzaj przestępstwa 2004 2005 2006

uszczerbek na zdrowiu 3 2 0

bójka lub pobicie 1 1 1

krótkotrwały zabór 
pojazdu

0 0 0

nietrzeźwy kierujący 3 5 14

oszustwo 1 0 2

fałszerstwo 2 0 1

Ust. O 
przeciwdziałaniu 

narkomanii

0 1 0

Wypadek drogowy 1 0 0

Razem 25 37 40

Wskaźnik 
przestępczości

(liczba przestępstw na 1 
tys. ludności)

17,2 25,64 28,1

Obszar II

Tab.  Liczba przestępstw na terenie Obszaru II

Rodzaj przestępstwa 2004 2005 2006

zgwałcenie 0 0 0

kradzież cudzej rzeczy 3 5 4

kradzież samochodu 0 0 0

kradzież z włamaniem 4 9 0

rozbój i wymuszenie 
rozbójnicze

0 0 0

rozbój z bronią 0 0 0

uszczerbek na zdrowiu 1 0 5
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Rodzaj przestępstwa 2004 2005 2006

bójka lub pobicie 0 0 1

krótkotrwały zabór 
pojazdu

0 0 0

nietrzeźwy kierujący 1 3 7

oszustwo 1 2 0

fałszerstwo 0 1 0

Ust. O 
przeciwdziałaniu 

narkomanii
0 0 0

Wypadek drogowy
1 0 1

Razem 11 20 20

Wskaźnik 
przestępczości

(liczba przestępstw na 1 
tys. ludności)

19,4 35,8 37,1

Obszar III

Na Obszarze III w latach 2004-2006 nie popełniono ani jednego przestępstwa.

Z  powyższych  analiz  wynika,  że  największa  liczba  przestępstw  została  popełniona  w  II 
obszarze  rewitalizacji.  Niepokojącym  zjawiskiem  jest  tendencja  wzrostowa  wskaźnika 
przestępczości od 19,4 przestępstw na 1 tys. ludności w 2004 r. do 37,1 w 2006 r.

Aktywność gospodarcza mieszkańców.

Tab. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

OBSZAR

Liczba 
przedsiębiorców

Wskaźnik prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
(ilość zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych 
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na 100 osób)

OBSZAR I
(ul. Płocka,  ul. Przyszłość, ul. Płocka, 
ul. Piłsudskiego, ul. Rynek, ul. Targowa, ul. Sierpecka, ul. 
Szkolna, ul. Zaleska, ul. Gospodarska), Plac Św. Floriana

48
3,7

OBSZAR II
(ul. Padlewskiego, ul. Spółdzielcza) 20

3,7

OBSZAR III
(ul. Piłsudskiego, ul. Płońska, ul. Nowa, 
ul. Kopernika, ul. Ogrodowa, ul. Tupadzka)

19 5,4

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Drobin – dane na koniec 2006 r..

Największe skupisko działalności gospodarczej występuje w obszarze I rewitalizacji. Jednak, 

w porównaniu do liczby osób zamieszkałych  w obszarze,  ta liczba  jest  bardzo niska.  We 

wszystkich  trzech  obszarach  wskaźnik  prowadzenia  działalności  gospodarczej  wykazuje 

wyraźne odchylenie poniżej wartości referencyjnej dla województwa mazowieckiego.

Wartości zasobu mieszkaniowego

Obszar I

Tab. Liczba budynków

Nazwa ulicy Liczba budynków
ogółem w tym wybudowane 

przed 1989 r.
Płocka do skrzyżowania 13 13
Przyszłość 27 26
Piłsudskiego do ronda 31 28
Rynek 41 38
Targowa 2 1
Sierpecka 49 48
Szkolna 16 15
Zaleska 28 27
Gospodarska 34 34
razem 251 237

Liczba budynków wybudowanych przed 
1989 r./do ogólnej liczby budynków (w %)

94,4

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
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Obszar II

Tab. Liczba budynków

Nazwa ulicy Liczba budynków
ogółem W tym wybudowane 

przed 1989 r.
Padlewskiego
Spółdzielcza
razem

Liczba budynków wybudowanych przed 
1989 r./do ogólnej liczby budynków (w %)

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Obszar III

Tab. Liczba budynków

Nazwa ulicy Liczba budynków
ogółem W tym wybudowane 

przed 1989 r.
Piłsudskiego od ronda 16 16
Płońska 20 19
Nowa 6 6
Krótka 7 7
Kopernika 8 8
Ogrodowa 10 9
Tupadzka 15 15
razem 82 80

Liczba budynków wybudowanych przed 
1989 r./do ogólnej liczby budynków (w %)

97,6

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

3. PODOKRESY PROGRAMOWANIA

Z uwagi na łatwiejszą koordynację  działań przewidzianych Programem Rewitalizacji,  

a także ze względu na późniejszą ich kontrolę i monitoring postanowiono przyjąć następujące 

podokresy programowania:

 lata 2007 - 2010

 lata 2011-2015

Pierwszy  podokres  programowania  obejmuje  przedsięwzięcia,  których  realizacja 

rozpoczęła  się w roku 2007, natomiast  ich zakończenie  nastąpi nie później  niż w grudniu 

2010 r. 

W drugim podokresie  przedsięwzięcia  mogą  się  rozpocząć  w 2010 r.,  a  zakończyć 

powinny się najpóźniej w 2015 r. 
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Pierwszy okres programowania będzie obejmował realizację zadań pilotażowych, natomiast 

kolejny realizację zadań pozostałych.

W  sytuacji,  gdy  zrealizowanie  projektów  zaplanowanych  w  pierwszym  podokresie 

okaże  się  niemożliwe  np.  ze  względu  na  złe  warunki  atmosferyczne  lub  przeszkody 

administracyjno-prawne  (np.  przeciągających  się  terminów  uzyskiwania  poszczególnych 

pozwoleń)  ich  realizacja  zostanie  przedłużona  lub  przełożona  i rozplanowana  w  drugim 

podokresie. 

4. PODZIAŁ NA ZADANIA
Po  dokonaniu  szczegółowej  analizy  potrzeb  obszarów  rewitalizowanych,  a  także 

wszystkich  ich mocnych  i  słabych stron oraz szans i  zagrożeń zaplanowano odpowiednie 

przedsięwzięcia  inwestycyjne,  które  zostały  z  kolei  podzielone  na  konkretne  zadania. 

Realizacja poszczególnych zadań ma przede wszystkim ożywić obszary rewitalizowane pod 

względem społeczno-gospodarczym, a także rozbudzić inicjatywę do działania i współpracy 

ze  strony  poszczególnych  partnerów  lokalnych.  Każde  zadanie  zostało  w  Programie 

przedstawione  w sposób  bardzo  jasny i  przejrzysty,  ponieważ  opisy  inwestycji  zawierają 

wyczerpujące  informacje  o  nazwie  danego  projektu  inwestycyjnego,  podmiocie 

odpowiedzialnym za jego realizację, czasie jego trwania, obszarze którego dana inwestycja 

dotyczy,  oraz  koszcie realizacji inwestycji w podziale na lata, jeśli jest to możliwe. 

V. OPIS PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W  miesiącu  czerwcu  2007  r.  zostały  zrealizowane  konsultacje  społeczne  zarówno 

obszarów  wyznaczonych  do  rewitalizacji,  jak  również  planowanych  do  zrealizowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Konsultacje społeczne odbyły się dwoma drogami:
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• poprzez zorganizowane seminarium – z udziałem Burmistrza, radnych, instytucji non 

profit, oraz osób prowadzących na terenie Drobina własną działalność gospodarczą, 

• poprzez  ankietę  realizowaną  drogą  bezpośrednich  wywiadów,  głównie  z 

mieszkańcami obszarów rewitalizowanych,

• na stronie WWW,

• w gazetce.

Wszystkie powyższe formy konsultacji społecznych pozwoliły poznać w sumie opinię 50-100 

osób, jednakże tylko nieliczna część zdecydowała się na wypełnienie ankiety.

Zarówno  podczas  seminariów,  jak  też  podczas  wywiadów  bezpośrednich  respondenci 

jednogłośnie  stwierdzili,  że  miastu  Drobin zdecydowanie jest  potrzebny Lokalny Program 

Rewitalizacji.  Upatrują  oni  w  nim  szansę  dla  Drobina  na  rozwój  oraz  skuteczne 

przeciwdziałanie najbardziej palącym problemom obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. 

Poniżej zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki ankiet:

 

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH 
RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 

MIASTA DROBIN

1) Czy  Pana(i)  zdaniem  Miastu  Drobin  potrzebny  jest  program  ożywienia 

gospodarczego,  społecznego  i  przestrzenno-środowiskowego w postaci  „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Drobin na lata 2007 – 2015”? [proszę wstawić „X”  

w jednej kolumnie]

Zdecydowanie TAK Raczej TAK Raczej NIE Zdecydowanie NIE

16 2 0 0
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2)   Prosimy uprzejmie zapoznać się z zamieszczonymi poniżej mapkami Miasta Drobin 

i z zaznaczonymi na nich obszarami rewitalizacji:

Obszar nr I

Granicami obszaru są: ulica Płocka do skrzyżowania ulicy Padlewskiego, ulica Przyszłość do 

skrzyżowania  z   ulica  Płocką  ,  ulica  Piłsudskiego   ulica  Rynek,  ulica  Targowa,  ulica 

Sierpecka  do skrzyżowania z ulicą Szkolna, ulica Zaleska, ulica Gospodarska
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Obszar nr II

Granicami obszaru są: ulica Padlewskiego, ulica Spółdzielcza.
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Obszar nr III

Granicami  obszaru  są: ulica  Piłsudskiego  od  ronda,  ulica  Płońska,  ulica  Nowa,  ulica 

Kopernika, ulica  Ogrodowa, ulica  Tupadzka.
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Które  spośród  wymienionych  poniżej  działań  powinny  być  Pana(i)  zdaniem 
zrealizowane na  obszarach  wyznaczonych  do  rewitalizacji  w  pierwszej  kolejności  
tj. w roku 2008, a które w dalszej kolejności tj. w roku 2009 i latach następnych. 
Prosimy wskazać maksymalnie TRZY działania do realizacji w  roku 2008.
[Prosimy wstawić X we właściwej kratce]
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Typ działania

W 
pierwszej 
kolejności
(rok 2008)

Maksymaln
ie 3

W dalszej 
kolejności
(lata 2009-

2013)

Nie mam 
zdania

lub
Działanie nie 

jest 
potrzebne

1. Działania w obszarze infrastruktury
1.1  Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury 

umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 
(np. budynki mieszczące inkubatory przedsiębiorczości 
oraz bezpłatne punkty dostępu do internetu). 

4 2 2

1.2  Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury 
umożliwiające rozwój działalności społecznej, kulturalnej 
i zdrowotnej, w tym mających za zadanie odbudowę więzi 
społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (przedszkola, szkoły, domy 
dziecka, poradnie psychologiczne, gabinety lekarskie, 
lokalne ośrodki zdrowia i przychodnie, świetlice dla dzieci 
i młodzieży, teatry osiedlowe, kluby zainteresowań, 
zespoły muzyczne, wystawy, domy kultury, muzea, galerie 
sztuki, biblioteki, opieka nad osobami zależnymi od osób 
bezrobotnych itp.). 

7 7

1.3  Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury 
umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i 
edukacyjnej mających za zadanie podniesienie 
kwalifikacji osób bezrobotnych 

5 3 1

1.4  Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury 
związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych 
umożliwiających integrację osób zdrowych i 
niepełnosprawnych (parki, skwery i stadiony, ścianki 
wspinaczkowe, ścieżki i tory rowerowe ).

5 1 2

1.5 Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez 
wyburzenia 
i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni 
(np. na cele rekreacyjne i inne)

3 1

1.6 Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów 
budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające 
się do tworzenia stałych miejsc pracy bądź rozwoju 
kultury (np. budynki komunalne).

6 1 1

1.7 Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, 
ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych 
(poszerzanie i poprawa jakości dróg, chodników, placów, 
parkingów, placów zabaw dla dzieci, parki itp.).

5 4

1.8 Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej 
szczególnie w zakresie tworzenia miejsc pracy i ochrony 
środowiska (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, gazowych, ujęć wody pitnej, punktów 
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków itp.), usuwanie 
azbestu w budynkach publicznych.

6 5

1.9 Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi 

3 3
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Typ działania

W 
pierwszej 
kolejności
(rok 2008)

Maksymaln
ie 3

W dalszej 
kolejności
(lata 2009-

2013)

Nie mam 
zdania

lub
Działanie nie 

jest 
potrzebne

obszarach (montaż systemów monitoringu – kamery – 
budowa bądź modernizacja oświetlenia).

2. Działania w obszarze rozwoju gospodarczego (MŚP)
2.1  Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców 
uruchamiających nowe miejsca pracy (podatek od 
nieruchomości)

9 2 2

2.2 Rozwój doradztwa organizacyjnego, podatkowego i 
inwestycyjnego dla przedsiębiorców (tworzenie strategii 
rozwoju i marketingowych)

2 3

2.3 Marketing zabytków kultury oraz innych atrakcji 
turystycznych nakierowany na rozwój ruchu turystycznego

2 5 2

2.4 Rozwój taniej bazy lokalowej ze wspólnym dostępem 
do infrastruktury biurowej i internetu (inkubatory 
przedsiębiorczości)

4 3 1

2.5 Pozyskanie inwestorów z zewnątrz tworzących 
miejsca pracy oraz poprawiających jakość obsługi lokalnej 
społeczności

13

3. Działania w obszarze rozwoju społecznego
3.1 Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich na 
rzecz zapobiegania bezrobociu (dostęp do szkoleń, kursów 
dokształcających i pozwalających na przekwalifikowanie, 
wdrażanie systemów jakości)

7

3.2 Działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu i 
patologiom społecznym oraz wzmocnieniu więzi 
rodzinnych

9 2 1

3.3 Działania dotyczące tworzenia równych szans 
(kobiety/mężczyźni, dostęp niepełnosprawnych do rynku 
pracy, kultury, sztuki i sportu)

4 3 1

3.4 Działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych 
i młodzieżowych

5 4 1

3.5 Działania dotyczące zatrzymania (ściągnięcia) 
młodych i wykształconych ludzi w mieście

12 1 1

Działania w obszarze infrastruktury
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1.1.  Remonty  nieruchomości  i  modernizacja  infrastruktury  umożliwiające  rozwój  małej  

i  średniej  przedsiębiorczości  (np.  budynki  mieszczące  inkubatory  przedsiębiorczości 

oraz bezpłatne punkty dostępu do internetu).

1.2. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności 

społecznej,  kulturalnej  i  zdrowotnej,  w  tym  mających  za  zadanie  odbudowę  więzi 

społecznych  wśród  mieszkańców  terenów  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym 

(przedszkola,  szkoły,  domy  dziecka,  poradnie  psychologiczne,  gabinety  lekarskie, 

lokalne  ośrodki  zdrowia  i  przychodnie,  świetlice  dla  dzieci  i  młodzieży,  teatry 

osiedlowe,  kluby zainteresowań,  zespoły muzyczne,  wystawy,  domy kultury,  muzea, 

galerie sztuki, biblioteki, opieka nad osobami zależnymi od osób bezrobotnych itp.).

1.3. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności 

szkoleniowej  i  edukacyjnej  mających  za  zadanie  podniesienie  kwalifikacji  osób 

bezrobotnych

1.4.  Przebudowa  lub  remonty  publicznej  infrastruktury  związanej  z  rozwojem  funkcji 

rekreacyjnych  i  sportowych  umożliwiających  integrację  osób  zdrowych  

i  niepełnosprawnych (parki,  skwery i  stadiony,  ścianki  wspinaczkowe,  ścieżki  i  tory 

rowerowe ).

1.5.  Porządkowanie  „starej  tkanki”  urbanistycznej  poprzez  wyburzenia  

i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni (np. na cele rekreacyjne i inne)

1.6.  Prace  konserwatorskie,  odnowienie  fasad  i  dachów  budynków  o  wartości 

architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz 
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z  zagospodarowaniem  przyległego  terenu  przyczyniające  się  do  tworzenia  stałych 

miejsc pracy bądź rozwoju kultury (np. budynki komunalne).

1.7. Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 

publicznych  (poszerzanie  i  poprawa  jakości  dróg,  chodników,  placów,  parkingów, 

placów zabaw dla dzieci, parki itp.).

1.8.  Remonty  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej  szczególnie  w zakresie  tworzenia 

miejsc  pracy  i  ochrony  środowiska  (sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, gazowych, ujęć wody pitnej, punktów uzdatniania wody, oczyszczalni 

ścieków itp.), usuwanie azbestu w budynkach publicznych.

1.9.  Tworzenie  stref  bezpieczeństwa  i  zapobiegania  przestępczości  w  zagrożonych 

patologiami społecznymi obszarach (montaż systemów monitoringu – kamery – budowa 

bądź modernizacja oświetlenia).

Działania w obszarze rozwoju gospodarczego (MŚP) oraz działania w obszarze 

rozwoju społecznego

2.1.  Zwolnienia  podatkowe  dla  przedsiębiorców  uruchamiających  nowe  miejsca  pracy 

(podatek od nieruchomości)

2.2. Rozwój doradztwa organizacyjnego, podatkowego i inwestycyjnego dla przedsiębiorców 

(tworzenie strategii rozwoju i marketingowych)
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2.3. Marketing zabytków kultury oraz innych atrakcji turystycznych nakierowany na rozwój 

ruchu turystycznego

2.4.  Rozwój  taniej  bazy  lokalowej  ze  wspólnym  dostępem  do  infrastruktury  biurowej  

i internetu (inkubatory przedsiębiorczości)

2.5. Pozyskanie inwestorów z zewnątrz tworzących miejsca pracy oraz poprawiających jakość 

obsługi lokalnej społeczności

3.1. Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich na rzecz zapobiegania bezrobociu (dostęp 

do  szkoleń,  kursów  dokształcających  i  pozwalających  na  przekwalifikowanie, 

wdrażanie systemów jakości)

3.2.  Działania  dotyczące  przeciwdziałaniu  wykluczeniu  i  patologiom  społecznym  oraz 

wzmocnieniu więzi rodzinnych

3.3.  Działania  dotyczące  tworzenia  równych  szans  (kobiety/mężczyźni,  dostęp 

niepełnosprawnych do rynku pracy, kultury, sztuki i sportu)

3.4. Działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych

3.5.  Działania  dotyczące  zatrzymania  (ściągnięcia)  młodych  i  wykształconych  ludzi  

w mieście

METRYCZKA [wstawić „X” we właściwej kratce]
1. Płeć

1.1 Kobieta 1.2 Mężczyzna
10 8

2. Wiek respondenta
2.1. 15-24 lata 2.2. 25-35 lat 2.3. 36-64 lat 2.4. Powyżej 65 lat

0 2 15 1

3. Wykształcenie
3.1. Podstawowe / zawodowe 3.2. Średnie ogólne / zawodowe 3.3. Wyższe

4 10 4

4. Grupa zawodowa
4.1. Bezrobotny 4.2 Sektor prywatny 4.3. Sektor 

Publiczny
4.4. Inne

4.2.1. Pracownik 4.2.2. Pracodawca
1 2 0 8 7

5. W jakiej miejscowości Pan(i) mieszka? 
Drobin, wieś

6. Jaki typ lokalu Pan(i) zamieszkuje?
6.1. Komunalny 6.2. Spółdzielczy 6.3. Własnościowy 

(wspólnota)
6.4. Dom 

jednorodzinny
6.5. Inny 

(np. najem prywatny)
0 0 2 15 1

Wiek
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Wykształcenie

Grupa zawodowa

Miejsce zamieszkania
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VI. PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W LATACH 
2007-2015 WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA

1. PLAN ZADAŃ NA LATA 2007-2015

Podmiot realizujący – Gmina Drobin

OBSZAR I
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Lp.
TYTUŁ PROJEKTU

TERMIN 
REALIZACJI

1 Renowacja budynków zlokalizowanych w strefie ochrony 
konserwatorskiej miasta Drobin powiat płocki

2009-2012

2 Budowa sieci monitoringu modernizacja oświetlenia rynku w 

Drobinie

2009-2011

3. Adaptacja remizy strażackiej na GOK 2010-2013

4.
Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w 

Drobinie 
2007-2011

5. Przebudowa obiektów szkolnych w Drobinie
2010-2012

6. Remont i przebudowa przedszkola w Drobinie 2009-2010

7. Remonty, adaptacje i budowa mieszkań komunalnych 2006-2015

8. Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie 2012-2015
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9. Przebudowa ulicy ul. Przyszłość i ulicy Ogrodowej 2008-2011

OBSZAR II

Lp. TYTUŁ PROJEKTU
TERMIN 

REALIZACJ
I

1 Budowa boiska sportowego w Drobinie 2009

2 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Drobinie – 

MOSiR 

2008-2010

3. Rewitalizacja osiedla przy ulicy Spółdzielczej i Padlewskiego 
2007-2015

OBSZAR III

Lp.
TYTUŁ PROJEKTU

TERMIN 
REALIZACJ

I

1 Przebudowa ulicy Ogrodowej w Drobinie 2008-2009

2. PLAN ZADAŃ NA LATA 2007-2015
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Podmiot realizujący – Gmina Drobin

OBSZAR I

UZASADNIENIE REALIZACJI WYBRANYCH PROJEKTÓW

1. Renowacja budynków zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej   

      miasta  Drobin powiat płocki

Projekt  będzie  polegał  na  odrestaurowaniu  kamienic  znajdujących  się  w  historycznym 

układzie urbanistycznym miasta wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

mazowieckiego pod Nr A-662. Budynki przeznaczone do remontu powstały w XIX wieku i 

znajdują się w bardzo złym stanie. Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych  nastąpi  poprzez  odnowę głównych  elementów  budynku.  Tynk  pokrywający 

elewację jest w bardzo złym stanie wymaga renowacji, konserwacji i malowania. Widoczne 

są  rysy  oraz  liczne  uszkodzenia  tynku  spowodowane  długotrwałym  działaniem  wilgoci. 

Występują  również duże uszkodzenia  elementów dekoracyjnych,  zdobniczych  – gzymsów 

(całkowitemu  zniszczeniu  uległy  opaski  okienne  i  drzwiowe,  balustrady  balkonów). 

Niekorzystną  zmianę  elewacji  przyniosła  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  której 

dokonywano sukcesywnie  w czasie  użytkowania  budynku.  Wymienione  okna są  znacznie 

zróżnicowane  zarówno  pod  kątem  wymiarów  jak  i  materiałów  oraz  kolorystyki,  nie 

zachowano  w  nich  proporcji,  stylu  ani  pierwotnych  podziałów.  Działania  powyższe 

doprowadziły zaburzenia pierwotnych założeń. Elementem dysharmonijnym są również kable 

energetyczne, puszki energetyczne oraz talerze anten satelitarnych. Wymiana pokrycia dachu 

również z elementów azbestu na blachę dachówkową.  Projekt zakłada remont 10 budynków 

usytuowanych w centrum miasta, co bezpośrednio  przyczyni się do poprawy estetyki miasta. 

Remont i konserwacja kamienic przywróci im pierwotny charakter i styl oraz może się stać 

bardzo dobrym miejscem dla lokalizacji firm usługowo handlowych. 

Produktem  będzie  powierzchnia  odrestaurowanych  kamienic,  rezultatem  ilość  nowo 

powstałych  pomiotów gospodarczych. 

93



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DROBIN NA LATA 2007-2015

Kamienice w centrum Drobina ( obszar I)

2. Budowa sieci monitoringu modernizacja oświetlenia rynku w Drobinie 

Przedmiotowe działanie zlokalizowane jest w I rewitalizacyjnym obszarze miejskim w tzw. 

centrum, obejmującym starą historyczną część miasta. Zmodernizowanie oświetlenia Rynku 

oraz wykonanie sieci monitoringu ma na celu stworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszaru Rynku, przyległych ulic oraz 

pozostałych  obiektów  tego  obszaru.  W tym  obszarze  mieszka  najwięcej  ludności  miasta 

Drobina,   tu  znajduje  się  najwięcej  budynków  komunalnych,  gdzie  zamieszkuje  ubogie 

społeczeństwo korzystające z pomocy społecznej, jest tu najwięcej przestępstw, tu znajdują 

się  główne  sklepy,  drobna  działalność  gospodarcza.  Tu  również  obserwuje  się  zjawiska 

patologii  społecznej,   najbardziej  zauważalne  jest  zjawisko  wzrostu  przestępczości.  Jak 

wynika  z  powyższego  ludziom  żyjącym  w  tym  obszarze  należy  stworzyć  warunki 

bezpiecznego  życia. Należy podkreślić iż mieszka tu najwięcej ludności miasta oraz to, że nie 

powstaną  tu  nowe  firmy  jeżeli   nie  będzie  tu  stworzonych  warunków bezpiecznego  ich 

prowadzenia. 

3. Adaptacja remizy strażackiej na Gminny Ośrodek Kultury 

W Drobinie brak jest domu kultury, młodzieży  brakuje miejsca dla spędzania wolnego czasu, 

Nie  ma  miejsca  do  organizowania  imprez  kulturalnych.  Mieszkańcom  Drobina  należy 

stworzyć  warunki do rozwoju społeczno - kulturalnego. Budynek domu kultury może być 

również wykorzystywany  na realizację zadań  z zakresu organizacji szkoleń, podnoszenia 

kwalifikacji, przeciwdziałaniu społecznemu, organizacji wszelkiego rodzaju imprez. Projekt 
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będzie realizowany w obszarze I na bazie obecnej remizy OSP. Remiza strażacka posiada 

dużą  salą  widowiskową  oraz  zapłacze.  Jednak  bardzo  zły  stan  techniczny  (zawilgocone 

ściany, ogrzewanie piecowe, przepróchniałe deski na podłogach i stropach) nie pozwalają na 

korzystanie  z  budynku.  Obiekt  został  wybudowany w 1929 roku i  znajduje  się  w strefie 

ochrony  konserwatorskiej  wpisanej  do  rejestru   zabytków  nieruchomych  województwa 

mazowieckiego pod Nr A-662. Jego przebudowa przyczyni się do odnowy zdegradowanego 

terenu oraz nada obecnej infrastrukturze nowe znaczenie. Tu będzie skoncentrowane życie 

kulturalne Drobina- obok znajduje się Plac Św. Floriana, na którym odbywają się wszystkie 

większe imprezy jak np.: Dni Drobina, Dożynki Gminne itp. 

4. Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w Drobinie

Działka na której jest projektowana inwestycja stanowi teren rekreacyjny w postaci parku. 

Znajdują się na nim alejki  i  wysoka zieleń.  W ramach projektu zostanie  zmodernizowana 

przestrzeń  miejska  poprzez  przebudowę  terenów  zielonych  (trawników),  budowę  ciągów 

pieszych, ustawienie ławek ogrodowych i koszy na śmieci oraz nasadzenie zieleni niskiej. W 

wyniku  tego  działania  nastąpi  poprawa  estetyki  i  funkcjonalności  i  miejsc  rekreacji  i 

przestrzeni publicznej.

5. Przebudowa obiektów szkolnych w Drobinie 

Zakres  przebudowy  obejmuje:  ocieplenie  budynków  dydaktycznych  A  i  B  oraz  sali 

gimnastycznej-  budynek  C,  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbką  blacharską, 

wymianę  stolarki  okiennej  na  okna  z  PCV,  wymianę  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  i 

wewnętrznej,  wymianę  posadzek,  remont  łazienek,  wykonanie  instalacji  sanitarnej  wraz  z 

wymianą podgrzewaczy.  Cienkie ściany i stropy, nieszczelne okna i drzwi powodują duże 

straty  ciepła.  Przebudowa  obniży  koszty  eksploatacji  budynków,  ale  również  zostanie 

osiągnięty cel ekologiczny – zmniejszy się degradacja środowiska naturalnego.

6.  Remont i przebudowa przedszkola w Drobinie

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu remontu budynku przedszkola poprzez ocieplenie 

ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianie stolarki okiennej, drzwi wejściowych, instalacji 

wewnętrznej. Wymienione zostaną również podłogi wewnątrz budynku, płytki ścienne, drzwi 

wewnętrzne. Obecny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest w złym stanie. Obiekt 

został zbudowany w latach 70 – tych, a technologia  jest przestarzała. W wyniku remontu 
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budynku  przedszkola  znajdującego  się  w  I  obszarze  rewitalizacyjnym  nastąpi  poprawa 

estetyki miasta i przywróci pierwotny charakter. 

7.  Remonty, adaptacje i budowa mieszkań komunalnych

Budowa  budynku  komunalnego  z  mieszkaniami  socjalnymi  jest  bardzo  potrzebna,  gdyż 

istniejące mieszkania komunalne, które zlokalizowane są w centrum miasta  są bardzo w złym 

stanie  technicznym.  Osoby zamieszkujące te budynki  są narażone ze względu na zły stan 

techniczny na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Należy zapewnić im nowe mieszkania,  

a budynki komunalne w centrum wyremontować, odrestaurować i przeznaczyć na działalność 

gospodarczą dla nowych inwestorów, którzy lokalizując swoje firmy  w centrum przyczynią 

się do rozwoju miasta i przede wszystkim do zmniejszenia bezrobocia.

8. Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie 

Projekt będzie polegał na wybudowaniu parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Drobinie  oraz pasażu pieszego od ulicy Płockiej  do ulicy Przyszłość  i  od ulicy 

Przyszłość  do  ulicy  Nowej  w  Drobinie.  W  ramach  projektu  zostaną  również 

zagospodarowane dwa miejsca rekreacji: w okolicach stawów przy ulicy Przyszłość i 

przy przedszkolu w Drobinie. Celem projektu będzie poprawa funkcjonalności ruchu 

pieszego  a  także  estetyki  przestrzeni  publicznej.  Nowo  wybudowany  ciąg  pasaży 

„przetnie” cały Drobin i połączy część zachodnią, gdzie jest zlokalizowany Miejski 

Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  z  zachodnią  miasta  tworząc  logiczny ciąg  spacerowo-

rekreacyjny.  Wzdłuż  pasaży  wybudowane  zostanie  oświetlenie  uliczne,  zostaną 

rozstawione  ławeczki  i  kosze  na  odpady.  Tereny  przy  stawach  zostaną 

zagospodarowane,  a  przy  przedszkolu  będzie  urządzony  plac  zabaw.  Realizacja 

projektu  nada  rewitalizowanym  obszarom  nowy  charakter  oraz  przyczyni  się  do 

poprawy bezpieczeństwa publicznego.

9. Przebudowa ulicy ul. Przyszłość i ulicy Ogrodowej

 Przebudowa  ulicy  ul.  Przyszłość  na  odcinku  od  km  0+006  do  km  0+420  oraz  ulicy 

Ogrodowej w Drobinie na odcinku o długości 0,246 km. Przedmiotowy projekt realizowany 

będzie w obszarach I i III. Będzie miał na celu poprawę infrastruktury drogowej, gdyż obecna 

zła  i  niedostateczna  infrastruktura  drogowa   utrudnia  pozyskiwanie  inwestorów 

zewnętrznych,  którzy  mogliby  wykorzystać  obiekty  na  prowadzenie  działalności 
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gospodarczej.  Produktem  projektu  będzie  długość  przebudowanych  ulic,  rezultatem  ilość 

nowo  powstałych  firm.  Przebudowa  ulic  w  mieście  poprawi  infrastrukturę  drogowa, 

funkcjonalność ruchu oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

OBSZAR II

UZASADNIENIE REALIZACJI WYBRANYCH PROJEKTÓW

1. Budowa boiska sportowego w Drobinie 

Projekt przewiduje budowę boisko do piłki ręcznej oraz kort tenisowy z przeznaczeniem do 

użytkowania przez młodzież  i nauczycieli w ramach realizacji programu nauczania z zakresu 

wychowania fizycznego oraz prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych np. w ramach SKS 

z pobliskich szkół oraz  dla organizacji imprez sportowych. Ponadto poza godzinami zajęć 

lekcyjnych obiekt może służyć mieszkańcom Drobina oraz pobliskich miejscowości. 

2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Drobinie – MOSiR

Projekt przewiduje się dalszą rozbudowę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie 

poprzez budowę zadaszenia trybun, placu zabaw dla dzieci,  nasadzenia zieleni,  ustawienia 

ławeczek i koszy na odpady. W wyniku tego działania zostanie zagospodarowana przestrzeń 

publiczna i powstaną tereny zielone potrzebne do rekreacji.

3.Rewitalizacja osiedla przy ulicy Spółdzielczej i Padlewskiego

Projekt  będzie  realizowany  w  II  obszarze  rewitalizacji  i  będzie  miał  na  celu 

termomodernizację  budynków  wraz  z  urządzeniem  „blokowiska”,  tereny  zieleni  miejsca 

zabaw dla dzieci, zorganizowanie klubu osiedlowego itp. Projekt ma na celu zorganizowania 

miejsca  zabaw  i  odpoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży.  Obszar  ten  jest  również  zagrożony 

patologią  i  należy temu przeciwdziałać i  realizować projekty,  by nie dopuścić do zjawisk 

degradacji społeczeństwa.

OBSZAR III

UZASADNIENIE REALIZACJI WYBRANYCH PROJEKTÓW
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1. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Drobinie

 Przebudowa ulicy Ogrodowej w Drobinie na odcinku o długości 0,246 km.

Projekt  realizowany  będzie  w  III  obszarze  rewitalizacyjnym.  Obecnie  ulica  Ogrodowa 

posiada nawierzchnię gruntową. Przebudowa ulic w mieście poprawi infrastrukturę drogowa, 

funkcjonalność ruchu oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

Planowane działania gospodarcze 

Zgłoszone projekty  łączą w sobie również działania gospodarcze. Mają służyć wspieraniu 

małej i średniej przedsiębiorczości, rozwojowi i modernizacji zabudowy usługowej. 

Projekty  przestrzenne będą warunkowały działania gospodarcze, których  głównym celem 

jest aktywizacja gospodarcza społeczeństwa. W większości realizacji projektów budowlano – 

przestrzennych rezultaty będą widoczne w sferze  gospodarki  miasta Drobina

Planowe działania społeczne

Działania  społeczne   podejmowane  w  mieście  Drobinie  w  ramach  Lokalnego  Programu 

Rewitalizacji  ukierunkowane  będą  na  rozwój  zasobów  ludzkich.  Zostanie  zacieśniona 

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w  W-wie.  Filia  Płock.  Należy  stworzyć  takie  działania,  które  przeciwdziałałby  skutkom 

trwałego  bezrobocia,  wykluczeniu  społecznemu  i  dalej  za  tym  idącymi  patologiami, 

przestępczością. Należy zaktywizować osoby bezrobotne  wspomagać ich w poszukiwaniu 

pracy.  Należy  także  przeciwdziałać  wykluczeniu  społecznemu  osób  starszych,  z  rodzin 

patologicznych,  niepełnosprawnych.  Działania  społeczne  muszą  iść  równolegle  w  parze  

z  działami inwestycyjnymi.  Nic tak bowiem nie pomoże bezrobotnym   jak nowe miejsca 

pracy,  które  mogą powstać tylko jeśli zrealizuje się projekty inwestycyjne. Rozbudowa sieci 

monitoringu  w  aspekcie  społecznym  przyczyni  się   do  zmniejszenia  przestępczości, 

szczególnie  na  obszarze  I.  Przyczyni  się  do  zwiększenia  bezpieczeństwa,  

a szczególnie dzieci i młodzieży przebywającej na tym terenie. Będzie również zachęta dla 

potencjalnych  przedsiębiorców,  którzy  chcieliby  otworzyć  działalność   gospodarczą  

w centrum Drobina.
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VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie finansowana z następujących źródeł:

 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS),

 Budżet Miasta i Gminy Drobin,

 Budżet właścicieli nieruchomości,

 Budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,

 Fundusze Konserwatora Zabytków,
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 Fundusze Ministerstwa Kultury, 

 Kredyty komercyjne,

 Środki prywatne.

Realizacja  poszczególnych  projektów  i  zadań  inwestycyjnych  uzależniona  jest  od 

odpowiedniego montażu finansowego środków pochodzących z różnych źródeł. Bezwzględny 

priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych, dotacji  

i  innych  środków zewnętrznych.  Wskazane  w Programie  działania  stanowią  podstawę do 

konstruowania  montażu  finansowego  i  przygotowania  aplikacji  o  wsparcie  finansowe 

wskazanych  projektów  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  

i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów wspólnotowych.

Całkowity koszt realizacji inwestycji zaproponowanych w Programie, w rozbiciu na lata ich 

realizacji przedstawia się następująco

1. PLAN ZADAŃ NA LATA 2007-2015

Podmiot realizujący – Gmina Drobin

OBSZAR I

Lp.
TYTUŁ PROJEKTU

WARTOŚĆ
(w tys. zł)

1
Renowacja budynków zlokalizowanych w strefie ochrony 

konserwatorskiej miasta Drobin powiat płocki

1.400
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2 Budowa sieci monitoringu modernizacja oświetlenia rynku w 
Drobinie

700

3.
Adaptacja remizy strażackiej na GOK 2.600

4. Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w 
Drobinie 

2.500

5. Przebudowa obiektów szkolnych w Drobinie
3.100

6.
Remont i przebudowa przedszkola w Drobinie 300

7.
Remonty, adaptacje i budowa mieszkań komunalnych 2.000

8.
Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie 700

9.
Przebudowa ulicy ul. Przyszłość i ulicy Ogrodowej 1.000

OBSZAR II

Lp. TYTUŁ PROJEKTU
WARTOŚĆ

(w tys. zł)
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1
Budowa boiska sportowego w Drobinie

720

2 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Drobinie – 
MOSiR

120

3. Rewitalizacja osiedla przy ulicy Spółdzielczej i Padlewskiego 2.000

OBSZAR III

Lp.
TYTUŁ PROJEKTU

WARTOŚĆ
(w tys. zł)

1 Przebudowa ulicy Ogrodowej w Drobinie 320

VIII. PLANOWANE REZULTATY OSIĄGNIĘĆ

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach  Lokalnego programu Rewitalizacji objęte 

zostaną  monitoringiem  rzeczowym,  który  dostarczy  danych  obrazujących  postęp  we 

wdrażaniu programu  oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

Określa  się rodzaje wskaźników monitorowania:

1. wskaźniki produktu

2. wskaźniki rezultatu
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Rodzaj 
wskaźnika

Opis wskaźnika Jedno
stka 

miary

Produkt Powierzchnia zmodernizowanych budynków. m2

Produkt Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej m2

Produkt Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej szt

Produkt Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej szt

Produkt Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę m2

Produkt Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne szt

Produkt Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne m2

Produkt Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego szt

Produkt Liczba nowych miejsc noclegowych szt

Produkt Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego m2

Produkt Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych i po-
wojskowych 

m2

Produkt Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie 
zrewitalizowanym

m2

Rezultat Liczba przestępstw w mieście szt

Rezultat Wskaźnik wykrywalności przestępstw %

Rezultat Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym szt

Rezultat Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki szt

Rezultat Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt

Rezultat Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i 
kulturalnych

szt

Rezultat Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej osoby

Rezultat Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat Liczba nowych przedsiębiorstw szt

Rezultat Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt

Rezultat Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
wodociągowej

szt

Rezultat Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej

szt

Rezultat Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych m2
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Rodzaj 
wskaźnika

Opis wskaźnika Jedno
stka 

miary

Rezultat Powierzchnia terenów które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów ha

Rezultat Nośność wybudowanego/zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej osoby

Rezultat Liczba turystów krajowych i zagranicznych osoby

IX. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ

1. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I AKTUALIZACJI PROGRAMU

System  wdrażania  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji,  uzależniony  będzie  przede 

wszystkim od posiadanych środków na realizacje zawartych w nim projektów, dlatego bardzo 

ważne jest bardzo dobre  przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, 

Lokalny  Program  Rewitalizacji  Drobina   stanowi  dokument  otwarty.  Poddawany  będzie 

systematycznej  okresowej  analizie  i  ocenie  oraz  będzie  w razie  potrzeby  aktualizowany  

w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Analiza , ocena i aktualizacja 

programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami.
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Do  monitorowania,  oceny  realizacji  programu  i  jego  aktualizacji  służyć  będzie  system 

współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów 

i oddziaływania.

Monitoring  rzeczowy  będzie dostarczał informacji o postępie we wdrażaniu projektu, 

co  umożliwi  ocenę  jego realizacji  w odniesieniu  do  wskaźników i  celów  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszystkie wskaźniki  (produktu, rezultatu) będą mierzone cyklicznie zgodnie Z wytycznymi 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lokalny Program Rewitalizacji Drobina  po 2006 roku  zostanie oceniony przez Komisję ds. 

Rewitalizacji,  zostaną   podsumowane  zrealizowane  projekty   i  zostanie  szczegółowo 

dostosowany do programowania  UE na lata 2007-2013.

Aktualizacja będzie dokonywana przez Zespół  Zadaniowy do spraw przygotowania Projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Drobina.

2. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Współpraca  pomiędzy  publicznym,  prywatnym  i  organizacjami  pozarządowymi  – 

komunikacja społeczna

Osiągnięcie  kompleksowych  efektów  realizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji 

Miasta  Drobina   będzie  możliwe  przy  współpracy    sektora  publicznego  z  sektorem 

prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Istotna kwestia jest również komunikacja społeczna w zakresie realizacji programu

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej 

w  procesie  rewitalizacji,  jej  aktywnego   udziału  w  programowaniu,  decyzjach  oraz 

odpowiedzialności i finansowaniu 

Komunikacja społeczna ma zapewnić:

• Dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji

• Pobudzić ich do wyrażania własnych opinii
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• Nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji   a zespołem ds. 

rewitalizacji i komisja ds. Rewitalizacji. 

Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji

Promocja  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  odbywać  się  będzie  zgodnie  z 

Rozporządzeniem  Komisji  Europejskiej  1159/2000  (WE)  Promocja  będzie  miała  na  celu 

zapewnienie  społeczeństwu,  opinii  publicznej  informacji  na  temat   pozyskiwania  z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów zawartych w LPR. 

Jednakże głównym celem promocji będzie  pokazanie jak dużą rolę odgrywa Unia Europejska 

w zakresie wspierania rozwoju regionalnego.

Aby osiągnąć cele związane z promocją będą stosowane  następujące środki:

1.  Na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Drobinie  zostanie  zamieszczona 

informacja o realizacji poszczególnych  projektów  wynikających z Lokalnego Programu 

Rewitalizacji  przy pomocy finansowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.  Informacja ta również ukaże się w lokalnej prasie.

3.  Na wszystkich materiałach, dokumentach  związanych z promocją stosowane będzie  logo 

Unii Europejskiej.

Wyżej  wymienione  działania  promocyjne   zbudują   pozytywny  wzorzec  Funduszy 

Strukturalnych, podniosą świadomość korzyści  związanych z realizacją  projektów, przez co 

zostanie  pokazana duża rola Unii Europejskiej w Rozwoju Regionalnym 

Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie  działań informacyjnych i promocyjnych będzie 

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie.
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X. PODSUMOWANIE

Miasto i Gmina Drobin opracowała niniejszy dokument, w związku  z ubieganiem się 

o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozyskane środki mogą w dużej mierze przyczynić  się do rozwoju Miasta Drobina.

Lokalny Program Rewitalizacji jest źródłem informacji o obecnej sytuacji w mieście Drobinie 

Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Drobin  na  lata  2005-2015 jest  prezentacją 

głównych  kierunków  planowanych  działań  rewitalizacyjnych  w  odniesieniu  do  obszarów 

uznanych na terenie miasta Drobin za zdegradowane. Realizacja tych działań jest niezbędna 

głównie z uwagi na szereg problemów społeczno-gospodarczych jakie dotykają  od dawna 

mieszkańców miasta Drobin. Jednocześnie należy bardzo wyraźnie zaznaczyć,  że zarówno 

obszary wytypowane w Programie jako w pierwszej kolejności przeznaczone do rewitalizacji, 

jak  również  mieszkańcy  Drobina  mają  duży  niewykorzystany  potencjał.  Środki  Unii 
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Europejskiej  przeznaczone  na rewitalizację  z  pewnością  pozwolą  rozwinąć  ten  potencjał  

z pożytkiem dla całego miasta. 

Zakłada  się,  iż  realizacja  Programu zapoczątkuje  konsekwentnie  realizowany proces 

rewitalizacji miasta Drobin z udziałem jak największej liczby  partnerów. 
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	II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE
	Obiekty znajdujące się w spisie konserwatorskim:
	Największym pracodawcą w Drobinie jest rodzinna firma ,,Olewnik” zatrudniająca około 800 osób. Pozostali pracodawcy to: Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, Bank Spółdzielczy, Bank PKO BP, Poczta Polska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED., REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp. z o o., Zespół Szkół w Drobinie, Miejsko-Gminne Przedszkole, Piekarnia „Guzowscy”, Wiśniewski Edward – Drzewiarz, PUH Elżbieta i Remigiusz Morawscy (stacja diagnostyczna, naprawy pojazdów, gaz LPG, stacja paliw), KONSTALMEX s.c. (produkcja konstrukcji metalowych), Szumański Mariusz (przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe).
	Od 1991 na trenie gminy  upadły zakłady największe zakłady pracy, które zatrudniały większość mieszkańców Drobina  i okolic.
	Były to: 
	Liczba firm prowadzonych na terenie Drobina działalności gospodarczej według ulic 
(wg stanu w dniu 28 maja 2007r.)
	Powyższa tabela przedstawia wszystkie podmioty gospodarcze, których miejsce wykonywania działalności jest wskazane na danej ulicy. Najwięcej jest  małych i średnich przedsiębiorstw.
	Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych

	Zakres prowadzonej działalności
	Surowiec wtórny
	Sposób postępowania
	Gmina posiada mieszkania komunalne.

	Budowa geologiczna
	Rzeka
	Zasoby dyspozycyjne
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