
Uchwała Nr 1073/LXVII/98
Rady Miasta Płocka

z dnia 19 czerwca 1998 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych 
zawartych pomiędzy ulicami Armii  Krajowej,  Batalionu „Parasol”,  Batalionu „Zośka”, 
Wyszogrodzką na Osiedlu Podolszyce Północ w Płocku.

Na  podstawie  art.  26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  o  zagospodarowaniu 
przestyrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 
pkt.  5 i  art.  40 ust.  1 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o samorządzie terytorialnym 
(jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) – uchwala się 
miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych  zawartych 
pomiędzy  ulicami  Armii  Krajowej,  Batalionu  „Parasol”,  Batalionu  „Zośka”, 
Wyszogrodzką na Osiedlu Podolszyce Północ w Płocku, zwany dalej planem.

§1
1. Plan  obejmuje  obszar  działki  Nr  3188  stanowiącej  własnoś  Gminy  Płock  – 

ograniczony  od  wschodu  ciągiem  pieszo-jezdnym,  ulicą  Batalionu  „Zośka”,  od 
południa ulicą Wyszogrodzką, od zachodu ulicą Armii Krajowej, od północy ulicą 
Batalionu „Parasol”, które stanowią również zakres ustaleń planu.

2. Granice  obszaru  objętego  planem  pokrywają  się  z  granicami  obszaru 
przewidzianego intensywna strefa aktywności ekonomicznej oznaczona symbolem 
4EI  w  obowiązującym  Miejscowym  planie  szczegółowym  zagospodarowania 
przestrzennego  osiedli  Podolszyce  Północ  i  Podolszyce  Południe  w  Płocku 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 109/VII/94 Rady Miasta Płocka z dnia 6.XII.1994r.

§2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zmiana  ustaleń  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedli 

Podolszyce Północ i Podolszyce Południe w Płocku.
2. Wprowadzenie  różnorodnych  funkcji  usługowych  służących  realizacji  celów 

publicznych ponadlokalnych i lokalnych.
4. Umożliwienie  działalności  różnych  podmiotów  przy  jednoczesnej  minimalizacji 

wzajemnych konfliktów.
5. Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§3
1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) obszar o funkcji usług – intensywna strefa aktywności ekonomicznej oznaczony 
na rysunku planu symbolem U,
2) zasady uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej naniesione na rysunku planu.

2. Na  obszarach  o  których  mowa  w  ust.1  ustala  się  przeznaczenie  podstawowe
i dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

§4
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne planu są obowiązującymi ustaleniami planu

1) linie rozgraniczające obszarów o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach 
zagospodarowania.
2) linie zabudowy nieprzekraczalne.



§5
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy 
określać  według  zasad  ustalonych  dla  obszarów  wyznaczonych  liniami 
rozgraniczającymi,  o  których  mowa  w  §7,  z  uwzględnieniem  ustaleń  dotyczących 
infrastruktury technicznej, wymienionych w §8 i 9 oraz §10.

§6
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu wyszczególnionego w §3 uchwały, 

o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Płocka o ile 

z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumiec przepisy ustaw 

wraz  z  aktami  wykonawczymi  oraz  ograniczenia  w  dysponowaniu  terenem, 
wynikające  z  prawomocnych  decyzji  administaracyjnych  (art.  104  Kodeksu 
postępowania administracyjnego),

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie 
w skali 1 :500 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumiec takie przeznaczenie, które 
powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczone liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niż podstawowe , które uzupełniją lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,

7) obszarze – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia 
podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§7
1. Na  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  U  ustala  się  jako 

przeznaczenie podstawowe – funkcję  usługową – intensywną strefę  aktywności 
ekonomicznej  dla  lokalizacji  funkcji  naukowo  –  badawczych,  kulturalnych, 
hotelarskich,  administracji,  bankowości,  łączności,  turystyki,  gastronomii  itp. 
stanowiące usługi ponadpodstawowe dla Podolszyc i miasta oraz tworzące miejsca 
pracy.

2. Dla  obszaru,  o  którym  mowa  w  ust.  1  ustala  się  nastęoujące  zasady 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) Lokalizowanie obiektów związanych wyłącznie z podstawową funkcją obszaru, 
tj.  obiektów  usługowych:  naukowo  –  badawczych,  kulturalnych,  hotelarskich, 
administracji, bankowości, łączności, turystyki, gastronomii, itp.
2)  Wykształcenie  wnętrz  urbanistycznych  jednorodnych  funkcjonalnie, 
z  towarzyszącą  zielenią  urządzoną,  szczególnie  jako  zieleń  izolacyjna  od 
ul. Wyszogrodzkiej oraz wzdłuż ciągu pieszego,
3) Stosowanie wyróżników urbanistycznych i architektonicznych dla podkreślenia 
rangi  i  atrakcyjności  terenu  (m.in.  należy  zachować  prawidłowe  proporcje 
budynków oraz zastosować estetyczne materiały elewacyjne i pokrycia dachu).
4)  Obowiązek  zabezpieczenia  miejsc  parkingowych  w  ramach  obszaru 
wyznaczonego  liniami  rozgraniczającymi,  sytuowanych  od  strony  ul.  Batalionu 
„Parasol”
5) Obowiązek projektowania kompleksowego dla całego obszaru funkcjonalnego,
6) Ze względu na szcególną ekspozycję architektoniczno – urbanistyczną terenu, 
projekty  wszystkich  obiektów  kubaturowych  powinny  byc  przedstawione  do 
zatwierzdenia   Komisji  Urbanistyczno  –  Architektonicznej,  powołanej  przez 
Architekta Miasta.
7) Możliwośc podziałów na działki, o szerokości frontu min. 36 m
8)  Wykształcenie  ciągu  pieszego:  od  ulciy  Batalionu  „  Parasol”  do  ulicy 



Wyszogrodzkiej o szerokości min. 4,50 m wg.rysunku planu, zlokalizowanego na 
istniejącym wodociągu.  W przypadku przeniesienia  lub  likwidacji  wodociągu nie 
zachodzi  potrzeba  urządzania  ciągu  pieszego.  Ustala  się  ciąg  pieszy,  jako 
nieobowiązujący.
9)  Zakaz  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  pola  elektroenergrtyczne 
wykorzystywanych  do  celów  radiokomunikacji,  radiolokacji  i  radionawigacji,  na 
obiektach o wysokości zabudowy do 11 kondygnacji.
10) Zakaz lokalizacji innych funkcji niz określone ustaleniami planu.

4. Dla realizacji zabudowy, o której mowa ust.2 i ust.3 ustala się:
1) linie zabudowy okreslone na rysunku planu,
2) wysokość zabudowy nieograniczona, dopuszcza się dachy dwu- i wielospadowe 
o nachyleniu połaci 25º do 35º,
3)  zakaz  lokalizowania  zabudowy  tymczasowej,  szczególnie:  kiosków  i  innych 
obiektów (szczęki, przyczepy, stragany itp.) dla prowadzenia handlu,
4)  obsługę komunikacyjną  od  ulicy Batalionu „Parasol”,  wejście  piesze od ulicy 
Wyszogrodzkiej.

§8
W zakresie komunikacji ustala sie:
1. obsługę  komunikacyjną  obszaru  objetego  niniejszym  planem  ulica  Batalionu 

„Parasol”.
2. Uica Wyszogrodzka „G”  w liniach rozgraniczających zmiennych,  jak na rysunku 

planu – min. 88,0 m. Obowiązuje linia zabudowy 35.0 m od projektowanej krawędzi 
jezdni – określona na rysunku planu. Ustala się zakaz wjazdu oraz bezposredniej 
obsługi komunikacyjnej projektowanych obiektów usługowych.

3. Ulica Armii  Krajowej  „Z” w liniach rozgraniczających zmiennych, określonych na 
rysunku  planu  –  18.0  m  od  krawędzi  jezdni.  Ustala  się  zakaz  wjazdu  oraz 
bezpośredniej obsługi komunikacyjnej projektowanych obiektów usługowych.

4. Ulica  Batalionu  „Parasol”  „D”  o  szerokości  28.0  m  w  liniach  rozgraniczających 
okreslonych  na  rysunku  planu.  Dopuszcza  się  możliwość  lokalizowania  miejsc 
postojowych.

5. Ulica  pieszo  –  jezdna  1.D  obsługująca  obszar  zabudowy  jednorodzinnej 
o szerokości w liniach rozgraniczających określonych na rysunku planu – 18.0 m. 
Linia zabudowy 12.0 m od krawędzi jezdni. Ustala się zakaz wylotu z tej ulicy do 
ulicy Wyszogrodzkiej.

6. Ciąg pieszy „K” nieobowiązujący po przebudowie wodociągu.
7. Na terenazh pasów ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dopuszcza 

sie lokalizowanie przystanków komunikacji  miejskiej w zatokach przeznaczonych 
na ten cel.  Dopuszca się  lokalizacje  wiatokiosków na przystankach komunikacji 
miejskiej.

8. Na  terenach  pasów ulicznych  ustala  się  realizację  sieci  uzbrojenia  terenu  pod 
warunkiem  nie  naruszenia  wymagań  określonych  w  odrębnych  przepisach 
dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

§9
W celu umożliwienia właściwej eksploatacji projektowanej zabudowy oraz zachowania 
warunków ochrony srodowiska ustala sie:
1. Zaopatrzenie  w  wodę  z  projektowanej  miejskiej  sieci  wodociągowej,  zasilanej 

z wodociągu magistralnego usytuowanego w ulicy Wyszogrodzkiej. Przeniesienie 
istniejącego wodociago D100, przebiegajacego przez srodek terenu ustalonego dla 
realizacji funkcji usługowych, w linie rozgraniczające ulicy.

2. Odprowadzanie  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  do  usytuowanej  w  liniach 
rozgraniczających  ulic  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  włączonej  do 
istniejącego kolektora w ulicy Wyszogrodzkiej  lub istniejacego kolektora w ulicy 



Armii Krajowej. Zakaz budowy urządzeń do biologicznego oczyszzcania ścieków 
bytowo– gospodarczych oraz zbiorników do czasowego gromadzenia nieczystości 
ciekłych.

3. Odprowadzanie wód deszczowych do usytuowanej w liniach rozgraniczających ulic 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej włączonej do istniejących kolektorów.

4. Zaopatrzenie w ciepło z istniejącej w liniach rozgraniczających ulic sieci cieplnej lub 
z istniejących w liniach rozgraniczajacych ulic sieci gazowej średniego ciśnienia. 
Zakaz budowy nieekologicznych źródeł ciepła.

5. Zaopatrzenie  w  gaz  z  istniejącej  w  liniach  rozgraniczającej  ulic  sieci  gazowej 
średniego cisnienia  na  warunkach i  w uzgodnieniu  z  Mazowieckim Okręgowym 
Zakładem Gazowniczym.

6. Zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  z  istniejącej  sieci  elektorenergetycznej  na 
warunkach i w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. Rezerwę terenu w liniach 
rozgraniczających  ulic  dla  projektowanych  sieci  elektroenergetycznych  i  sieci 
telekomunikacyjnej. 

7. Dopuszczenie  lokalizacji  stacji  transformatorowej  na  obszarach  funkcjonalnych 
oznaczonych na ryzunku planu symbolem U, stosownie do potrzeb, z wydzieleniem 
odpowiedniego  terenu  w  procesie  przygotowywania  inwestycji.  Likwidację 
/skablowanie lub przeniesienie poza teren osiedli Podolszyce Północ i Podolszyce 
Południe/wszystkich  napowietrznych  linii  energetycznych.  Przełożenie  sieci 
telekomunikacyjnej na warunkach i w uzgodnieniu z Zakładem Telekomunikacji.

§10
Na  obszarze  objetym  planem  należy  przeprowadzić  wyprzedzające,  arheologiczne 
badania powierzchniowe.

§11
Traca moc ustalenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli 
Podolszyce Północ i Podolszyce Południe w Płocku uchwalonego Uchwałą Nr 109/VII/
94 Rady Miasta Płocka z dnia 6.XII.1994 r.dla obszaru objętego niniejszym planem.

§12
Na  podstawie  art.  10  ust.  3  oraz  art.  36  ust.  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 89, poz.415 – z póżniejszymi zmianami) 
ustala się jednorazowa opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokosci 
30%.

§13
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płocka.

§14
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa płockiego.

Przewodniczacy
Rady Miasta Płocka

Andrzej bukowski.


