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I. Podstawowe informacje 

A. Dane teleadresowe 

Emitentem obligacji jest Miasto Płońsk znajdujące się w województwie mazowieckim. Przedstawicielem 

Miasta  jest Burmistrz, Pan Andrzej Pietrasik. 

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim, mieszczącym się przy ul. Płockiej 39, 09-100 Płońsk.  

Z Urzędem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 23 662 26 91 lub drogą elektroniczną pod 

adresem: plonsk@plonsk.pl. 

B. Charakterystyka Emitenta 

Miasto Płońsk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim.  Miasto ma obszar 11,6 km².  

 

 

Rysunek 1. Gmina Płońsk na tle powiatu płońskiego 

Według danych z 2020 roku ludność Miasta wynosi 21.924 mieszkańców, a gęstość zaludnienia to w 

przybliżeniu 1910.6 osób/km2.  

Infrastruktura w Mieście Płońsk 

Zakończyła się największa inwestycja w Płońsku. Powstała zachodnia obwodnica a wraz z nią dodatkowa 

infrastruktura, która zmieniła komunikację w mieście.  
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Kierowcy korzystają już zachodniej obwodnicy Płońska. Została wybudowana jako część wielomilionowego 

projektu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej”. W ramach inwestycji powstały m.in. obwodnica centrum miasta, 2-kilometrowa 

obwodnica zachodnia, 2 ronda i most na rzece Płonka. Ponadto wybudowane zostały ścieżki rowerowe, 

chodniki i oświetlenie uliczne. Miasto wzbogaciło się o dwa miejskie autobusy i parkingi typu parkuj i jedź. 

Jest też system inteligentnego transportu. 

 

Rysunek 2. Mapa miasta Płońsk 

  Gospodarka Miasta Płońsk 

Według danych GUS na koniec 2020 roku na terenie Miasta Płońsk funkcjonowało 2693 podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (2070). Funkcjonujące na terenie Miasta Płońsk podmioty 

gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji F (budownictwo), sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych) oraz sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Płońsku 

najwięcej (169) jest stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych 

pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 589) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 

pracowników. 
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II .Program emisji obligacji 

Miasto Płońsk wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 3.100 (słownie: trzy tysiące sto) obligacji 

o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na kwotę 3.100.000 zł (słownie: trzy 

miliony sto tysięcy złotych).  

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w następujących seriach: 

 seria A22 o wartości 100 000,00 zł, 

 seria B22 o wartości 200 000,00 zł, 

 seria C22 o wartości 400 000,00 zł, 

 seria D22 o wartości 100 000,00 zł, 

 seria E22 o wartości 100 000,00 zł, 

 seria F22 o wartości 1 100 000,00 zł, 

 seria G22 o wartości 1 100 000,00 zł. 

Celem emisji na 2022 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku”, „Poprawa efektywności energetycznej 

budynku Szkoły Podstawowej  Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku”, „Poprawa efektywności energetycznej 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku”.
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III. Sytuacja finansowa emitenta 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 

Miasto Płońsk zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta w Płońsku. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miejskiej jest następujący: 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPlonsku/tabBrowser/mainPage  

Adres strony zawierającej dokumenty dotyczące emisji jest następujący: 

https://umplonsk.bip.org.pl/index//id/2147  

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. Emisji obligacji 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji 

obligacji na kwotę 3.100.000 zł przez Gminę Miasto Płońsk. Gmina Miasto Płońsk udostępni ją do 

wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej. 
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