
UCHWAŁA Nr 763/XXXVI/01
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 23 stycznia 2001 r.

w  sprawie:  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu
działek  o  numerach  ewidencyjnych  69,  70,  151  i  152  położonych
w dzielnicy Trzepowo w Płocku.

Na  podstawie  art.  7  i  art.  26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  o  zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157), oraz art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1996r.  Nr 13,  poz. 74,  Nr 58,  poz.  261,  Nr 106,  poz.  496,  Nr 132,  poz.  622;
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775; z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz.  552,  Nr  62,  poz.  718,  Nr  88,  poz.  985,  Nr  91,  poz.  1009  i  Nr  95,  poz.  1041),
w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041),

 Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.
Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  działek
o numerach ewidencyjnych 69, 70, 151 i 152 położonych w dzielnicy Trzepowo w Płocku,
zwany  dalej  "planem",  stanowiący  zmianę  miejscowego  planu  szczegółowego
zagospodarowania  przestrzennego  dzielnicy  przemysłowo  -  składowej  Trzepowo
w Płocku,  zatwierdzonego w dniu  29  września  1992r.  uchwałą nr  293/XXXIV/92 Rady
Miasta  Płocka  (Dz.Urz.  Woj.  Płockiego  Nr  10/92,  poz.  174),  w  zakresie  terenowym
wyznaczonym granicami, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 2.
1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 18,5 ha położony w północnej części miasta

na Osiedlu Trzepowo w Płocku, którego granice wyznaczają:
1)  od  strony  zachodniej  -  odcinek  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolami  I.-II.  -

stanowiący zachodnią granicę terenów Polskiego Koncernu Naftowego Orlen oraz
projektowane przedłużenie ulicy Przemysłowej;

2)  od  strony  północnej  -  odcinek  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolami  II.-III.  -
stanowiący południową granicę działki o numerze ewidencyjnym 68 i drogę polną;

3)  od strony wschodniej - odcinek oznaczony na rysunku planu symbolami III.-IV.-V. -
stanowiący  drogę  polną  nr  ewidencyjny  154  oraz  zachodnią  granicę  działek
o numerach ewidencyjnych 74, 75, 76, 79 i 84;

4)  od strony południowej - odcinek oznaczony na rysunku planu symbolami V.-VI.-VII.-
I.  -  stanowiący  odpowiednio  północną  i  zachodnią  granicę  działki  o  numerze
ewidencyjnym 153 oraz odcinek ul. Rolnej o numerze ewidencyjnym 72.

2. Integralną częścią planu jest  rysunek planu w skali  1:2000,  stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 3.



Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenu umożliwiająca wprowadzenie nowych

zasad zabudowy i zagospodarowania.
2. Stworzenie  podstaw  materialno  -  prawnych  do  wydawania  decyzji  o  warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Ochrona  interesów  publicznych  o  znaczeniu  lokalnym  i  ponadlokalnym  w  zakresie

komunikacji, inżynierii oraz ochrony i kształtowania środowiska.

§ 4.
Przedmiotem planu są ustalenia obejmujące:
1. Przeznaczenie terenów objętych planem pod:

a)  zabudowę przemysłowo - składową, oznaczone na rysunku planu symbolem PS;
b)  odcinek trasy podstawowego układu komunikacyjnego miasta, stanowiący fragment

projektowanego przedłużenia ulicy Przemysłowej jako ulicy zbiorczej, oznaczony na
rysunku planu symbolem KZ.2/2;

c)  urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Linie rozgraniczające oraz nieprzekraczalne linie zabudowy.
3. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej.
4. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu.

§ 5.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

przestrzennym  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  1999r.  Nr  15,  poz.  139,  Nr  41,  poz.  412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136),

  2)  przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz
z  aktami  wykonawczymi  oraz  ograniczenia  w  dysponowaniu  terenem,  wynikające
z  prawomocnych  decyzji  administracyjnych  (art.  104  Kodeksu  postępowania
administracyjnego),

  3)  uchwale  -  należy  przez to  rozumieć  niniejszą  uchwałę  Rady  Miasta  Płocka,  o  ile
z treści przepisu nie wynika inaczej,

  4)  planie  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  zawarte  w  niniejszej  uchwale  wraz
z rysunkiem planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

  5)  rysunku  planu  -  należy  przez  to  rozumieć  rysunek  planu  sporządzony  na  mapie
w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

  6)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie - taką
funkcję, która dominuje na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

  7)  przeznaczeniu  dopuszczalnym  -  należy  przez  to  rozumieć  rodzaje  przeznaczenia
terenu  inne  niż  podstawowe,  lecz  nie  powodujące  kolizji  w  stosunku  do  funkcji
podstawowej  i  które  mogą  uzupełniać  przeznaczenie  podstawowe  nie  są  z  nim
sprzeczne,

  8)  terenie  -  należy  przez  to  rozumieć  teren,  wyznaczony  na  rysunku  planu  liniami
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi, o ile z treści przepisu nie
wynika inaczej,

  9)  uciążliwości  obiektów  i  urządzeń  -  należy  przez  to  rozumieć  negatywne  ich
oddziaływanie na otoczenie,  powodowane emisją gazów i pyłów, zapachu, hałasu,
promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego
z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń,

 10) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym
sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym,
różnej funkcji, w tym również ulic, ustalone niniejszym planem,

 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć możliwość swobodnego
sytuowania budynków (obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii,
oznaczonej na rysunku planu,



 12) powierzchni  przyrodniczo-aktywnej  -  należy przez to rozumieć powierzchnię terenu
nieutwardzoną,  z  wytworzoną  warstwą gleby,  pokrytą  trwałą  roślinnością,  a  także
nawierzchnię trawiastą urządzeń rekreacyjnych,

 13) podstawowym  układzie  komunikacyjnym  -  należy  przez  to  rozumieć  układ
komunikacyjny  dróg  publicznych  i  ulic  o  znaczeniu  ogólnomiejskim  obsługujących
cały obszar miasta lub jego część, stosownie do funkcji ustalonej w planie,

 14) ulicy, pasie ulicznym - należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami
rozgraniczającymi,  przebiegający  przez  tereny  istniejącego  i  projektowanego
zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu
pieszych,  wraz ze  znajdującymi  się  w jego  ciągu obiektami  inżynierskimi,  jezdną,
placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami i urządzeniami
technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i  zabezpieczeniem  ruchu,  a  ponadto
przeznaczony do prowadzenia ciągów nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu
i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji
ulicy.

 15) dzielnicy  Trzepowo  -  należy  przez  to  rozumieć  tereny  przeznaczone  dla  funkcji
przemysłowo  -  składowych  i  innych  o  podobnym  charakterze,  w  tym  również
wymienione w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, stanowiące funkcjonalnie i przestrzennie
wyodrębnioną część obszaru Osiedla Trzepowo w rozumieniu uchwały nr 121/XVII/91
Rady Miasta z dnia 27 maja 1991r. z późniejszymi zmianami.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 6.
1. Na terenie objętym planem ustala się:

1)  linie rozgraniczające oznaczone na rysunku planu linią ciągłą;
2)  nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż ciągów komunikacyjnych oznaczonych na

rysunku planu symbolami KZ. I KL.
2. Na  terenie,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  ustala  się  przeznaczenie  podstawowe,

a  w uzasadnionych  przypadkach  określa  się  przeznaczenie  dopuszczalne  i  warunki
jego dopuszczenia.

3. Teren, o którym mowa w § 4 ust. 1, może być w całości wykorzystany na cele zgodne
z  jego  przeznaczeniem  podstawowym  lub  w  części  na  cele  przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego, może być również przeznaczony w całości na cele
przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach określonych w dalszych ustaleniach.

4. Na terenie objętym planem ustala się zakaz lokalizowania:
1)  budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów oświaty i służby

zdrowia z wyjątkiem zakładowych punktów ambulatoryjnych;
2)  obiektów i urządzeń związanych z produkcją i przetwórstwem żywności i pasz dla

zwierząt  jak  również  składowania  i  magazynowania  żywności  oraz  paszy  bez
opakowań i w opakowaniach niehermetycznych;

3)  obiektów  i  urządzeń  mogących  pogorszyć  istniejący  stan  środowiska
przyrodniczego,  a  w  szczególności  obiektów,  których  emisje  przekraczałyby
obowiązujące normy i przepisy szczególne;

4)  obiektów kubaturowych o wysokości powyżej 10m licząc od poziomu urządzonego
terenu  do  kalenicy  dachu  (warunek  ten  nie  dotyczy kominów i  innych urządzeń
technicznych);

5)  pełnych ogrodzeń, w tym również z pełnych prefabrykatów betonowych;
6)  budynków tymczasowych w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.

5. Przed  podjęciem  działań  inwestycyjnych na  terenie  objętym planem wymagane  jest
przeprowadzenie  archeologicznych  badań  powierzchniowo  -  weryfikacyjnych
wyprzedzających jego zabudowę i zagospodarowanie, według warunków uzgodnionych
z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków - Delegatura w Płocku.



§ 7.
1. Ustala się zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

1)  zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej;
2)  odprowadzanie ścieków sanitarnych - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
3)  odprowadzanie  wód  opadowych  -  do  kanalizacji  deszczowej  projektowanej

w systemie zlewniowym;
4)  zasilanie  w energię  elektryczną -  z sieci  elektroenergetycznej,  według warunków

określonych przez Zakład Energetyczny;
5)  zasilanie w gaz przewodowy - z sieci gazowej, według warunków określonych przez

Zakład Gazownictwa;
6)  umożliwienie  realizacji  łączy  telefonicznych  poprzez  kablową  sieć

telekomunikacyjną.
2. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, wymagają lokalizowania przy zachowaniu

następujących zasad:
1)  wszystkie  urządzenia  liniowe  lokalizowane  w  pasach  ulicznych  powinny  być

sytuowane  poza  pasem  jezdnym,  z  wyjątkiem  kanalizacji  deszczowej  i  innej
infrastruktury technicznej ściśle związanej z obsługą ulicy;

2)  w  uzasadnionych  wypadkach  dopuszcza  się  możliwość  sytuowania  urządzeń
liniowych  infrastruktury  technicznej  z  wyjątkiem  sieci  gazowej,  poza  pasami
ulicznymi  pod  warunkiem  zapewnienia  prawnej  służebności  gruntowej  dla  tych
urządzeń;

3)  dopuszcza  się  możliwość  pozostawienia  linii  elektroenergetycznych  SN  15  kV
istniejących poza terenem wyznaczonym liniami rozgraniczającymi pasów ulicznych,
a niekolidujących z projektowanym zainwestowaniem zakładów;

4)  dopuszcza  się  możliwość  realizacji  innych  mediów  infrastruktury  technicznej  nie
wymienionych w ust. 1, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.

3. Zaopatrzenie w energię cieplną z systemu miejskiej  sieci cieplnej  -  jako rozwiązanie
podstawowe, lub realizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem technologii
i paliw proekologicznych - jako rozwiązanie wariantowe.

4. Zaopatrzenie  w  wodę  z  miejskiej  sieci  tymczasowo  przez  rozbudowę  wodociągu
w ul.  Krzywej;  dopuszcza  się  budowę  indywidualnego  ujęcia  wód  podziemnych  dla
celów  produkcyjno  -  technologicznych,  przy  zachowaniu  warunków  określonych
przepisami szczególnymi.

5. Odprowadzanie  ścieków  sanitarnych  w  systemie  grawitacyjno  -  pompowym  do
projektowanej  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej;  -  jako  rozwiązanie  tymczasowe
dopuszcza  się  indywidualny  system  utylizacji  ścieków  z  zakładową  oczyszczalnią
usytuowaną  na  terenie  własnej  działki  przy  zachowaniu  możliwości  docelowego ich
odprowadzenia do zbiorowej kanalizacji sanitarnej:
1)  ustala  się  konieczność  podczyszczania  ścieków  technologicznych  przed

wprowadzeniem  ich  do  kanalizacji  zbiorczej,  w  wypadku  występowania  w  nich
ładunków i zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne.

6. Odprowadzenie  wód opadowych do kanalizacji  deszczowej  realizowanej  w systemie
zlewniowym.

7. W zakresie realizacji sieci gazowej ustala się:
1)  rezerwację  trasy  dla  gazociągu  w  pasie  ulicznym  wyznaczonym  liniami

rozgraniczającymi,
2)  odległość gazociągu od przyulicznego ogrodzenia działki nie mniejszą niż 0,5m,
3)  konieczność  sytuowania  szafek  gazowych  w  linii  ogrodzenia  przyulicznego,

otwieranych na zewnątrz od strony ulicy,
4)  dopuszcza się realizację lokalnych zbiorników gazu - jako rozwiązania wariantowego

lub tymczasowego.
8. Dopuszcza  się  lokalizowanie  stacji  transformatorowych  zasilanych  liniami

elektroenergetycznymi średniego napięcia, na działkach projektowanych zakładów.
9. Dopuszcza  się  realizację  dwóch  systemów  telekomunikacyjnych  kablowych

w kanalizacji teletechnicznej.



10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się konieczność:
1)  prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2)  wyznaczenia  na  terenie  zakładu  miejsca  czasowego  składowania  odpadów

w  pojemnikach,  oraz  usuwania  ich  w  systemie  oczyszczania  stosowanym
w gospodarce komunalnej miasta,

3)  stosowania  rozwiązań  zapobiegających  powstawaniu  i  gromadzeniu  odpadów
szczególnie  niebezpiecznych  bądź  ich  minimalizacji  poprzez  gospodarcze  ich
wykorzystywanie lub unieszkodliwianie w miejscu ich powstawania.

§ 8.
W  zakresie  układu  komunikacyjnego  na  terenie  objętym  planem  ustala  się  przebieg
odcinka  projektowanej  ulicy  zbiorczej,  będącego  przedłużeniem  ulicy  Przemysłowej,
oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ.2/2 i stanowiącego bezpośrednią obsługę
komunikacyjną terenu.

§ 9.
Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  wydawanych  decyzjach
administracyjnych należy określać według ustaleń zawartych w Rozdziale 2 i 3 niniejszej
uchwały.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 10.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PS., ustala się:

1)  jako przeznaczenie podstawowe - zabudowę przemysłowo - składową;
2)  jako przeznaczenie dopuszczalne -

a)  obiekty i urządzenia rzemiosła produkcyjno - usługowego,
b)  obiekty i urządzenia handlu hurtowego,
c)  bazy oraz zaplecza techniczne transportu, gospodarki komunalnej, eksploatacji

dróg i ulic.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące warunki, zasady i standardy

kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu:
1)  wielkość powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi nie może przekraczać

50% ogólnej powierzchni działki;
2)  obowiązuje  zachowanie  i  urządzenie  powierzchni  przyrodniczo  -  aktywnej  na

przestrzeni  nie  mniejszej  niż  15% ogólnej  powierzchni  działki;  głównie  w części
północno -  wschodniej,  w celu zachowania w tej  części  walorów krajobrazowo -
przyrodniczych  oraz  kubaturowych  jaru  rzeki  Brzeźnicy  i  jego  bezpośredniego
otoczenia;

3)  wysokość obiektów kubaturowych nie  może przekraczać 10m licząc od  poziomu
urządzonego  terenu  do  gzymsu  lub  okapu,  a  w  zasadach  ich  sytuowania
wymagane jest  dla  osi  podłużnej  głównego budynku  produkcyjnego zachowanie
kierunku wschód - zachód;

4)  ilość  miejsc  postojowych  wynikająca  z  uwarunkowań  funkcjonowania  zakładu
powinna być zapewniona na terenie w granicach własnej posesji;

5)  nieprzekraczalne  linie  zabudowy  dla  obiektów  kubaturowych  powinny  być
zachowane w odległości nie mniejszej niż:
20,0m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem

KZ.2/2,
10,0m  -  od  linii  rozgraniczających  terenu  ustalonych  od  strony  północnej,

wschodnieji południowej.
3. Dopuszcza się możliwość podziału terenu, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu

następujących warunków:
1)  wydzielenie działki powinno być poprzedzone opracowaniem koncepcji funkcjonalno



-  przestrzennej  zakładu,  dla  którego działka  ma być  wydzielona,  uzasadniającej
wielkość działki i sposób jej wydzielenia oraz nawiązującej do zagospodarowania
terenów sąsiednich;

2)  szerokość frontu działki, o której mowa w pkt 1, nie powinna być mniejsza niż 50m;
3)  wydzielania  działka  powinna  mieć  zabezpieczoną  możliwość  bezpośredniego

wjazdu z ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ. 2/2.

§ 11.
1. Dla odcinka ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ.2/2 projektowanego na

terenie objętym planem, ustala się:
1)  klasę ulicy zbiorczej Z o dwóch jezdniach szerokości po 7,0m dwupasowych,
2)  szerokość pasa ulicznego 40,0m w liniach rozgraniczających,
3)  skrzyżowanie z ulicą Rolną jako lokalną klasy L, o pełnych relacjach skrętnych,
4)  możliwość lokalizowania w pasie ulicznym nadziemnych i  podziemnych urządzeń

liniowych infrastruktury technicznej.
2. Dla odcinka ulicy,  o którym mowa w ust.  1,  dopuszcza się możliwość zastosowania

wariantowego układu jezdni jako jednojezdniowego o czterech pasach ruchu,  to jest
o łącznej szerokości jezdni 14,0m, pod warunkiem, że rozwiązanie to wynikać będzie
z ustaleń planów miejscowych terenów sąsiednich.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12.
Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy, dla terenu objętego planem, ustala
się dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wartości nieruchomości stawkę w wysokości
30%.

§ 13.
W  granicach  obszaru  objętego  niniejszym  planem  tracą  moc  ustalenia  zawarte
w  miejscowym  planie  szczegółowym  zagospodarowania  przestrzennego  dzielnicy
przemysłowo - składowej Trzepowo w Płocku,  zatwierdzonej  uchwałą nr 293/XXXIV/92
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  września  1992r.  (Dz.Urz.  Woj.  Płockiego  Nr  10/92,
poz. 174)

§ 14.
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy
i ustalenia niniejszej uchwały.

§ 15.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 16.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Wojciech Hetkowski


