
 

          

Zarządzenie Nr 2405/2016

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 08 września 2016r.

w sprawie: powołania Płockiego Komitetu Rewitalizacji 
 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015
roku poz. 1777 z późn. zmianami), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym  (Tekst  jednolity  Dz.U.  z  2016  roku  poz.  446)  w  związku  z  §  1  ust.  4  Uchwały
Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: określenia zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji 

zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Płocki Komitet Rewitalizacji w składzie:

1. Mirosław Chyba – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku;
2. Jacek Koziński – Prezes Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.;
3. Waldemar Ejdys – mieszkaniec osiedla Skarpa wchodzącego w skład 

zamieszkałego podobszaru rewitalizacji;
4. Andrzej Kopyciński - mieszkaniec osiedla Radziwie wchodzącego w skład 

zamieszkałego podobszaru rewitalizacji;
5. Mariusz Nosarzewski – mieszkaniec osiedla Dobrzyńska wchodzącego w skład 

zamieszkałego podobszaru rewitalizacji;
6. Juliusz Roszkowski – mieszkaniec osiedla Kolegialna wchodzącego w skład 

zamieszkałego podobszaru rewitalizacji;
7. Jerzy Skarżyński – mieszkaniec osiedla Stare Miasto wchodzącego w skład 

zamieszkałego podobszaru rewitalizacji;
8. Oskar Roszkowski - przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze miasta;
9. Iwona Wierzbicka - przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze miasta;
10.Marzena Kapuścińska - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze 

miasta działalność społeczną;
11. Jacek Zieleniewski - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta 

działalność społeczną;
12.Sławomir Roszkowski - przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych 

nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na
obszarze rewitalizacji;

13. Piotr Żółtowski - przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych 
nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na
obszarze rewitalizacji;

14.Stanisław Płuciennik – mieszkaniec miasta;
15.Barbara Udałow – mieszkaniec miasta.



§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju
i Inwestycji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


