
Załącznik do Zarządzenia Nr 2515/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 października 2016 roku

Wykaz wniosków do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Mazura” w Płocku

Lp.
Data

wpływu
wniosku

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i

adres

Treść wniosku

Oznaczenie
nieruchomości

, której
dotyczy
wniosek

Rozstrzygnięcie prezydenta miasta w
sprawie rozpatrzenia wniosku

Uwagiwniosek
uwzględniony

wniosek
nieuwzględniony

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 04.05.2015 r. Władysław Wawak

[*]
Zmienić zapisy obowiązującego mpzp w zakresie szerokości 
ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 58KY z 8,0 
m do 5,0 m w liniach rozgraniczających. 

ul. Wiśniewskiego Nieuwzględniony

Nie ma żadnych
przesłanek, aby

zmniejszać szerokość
przedmiotowego ciągu do

5m

2. 05.05.2015 r. Mieszkańcy Osiedla
Podolszyce Południe

adres do
korespondencji 

[*]

1. zrezygnować z zamknięcia połączenia ul. Wiśniewskiego z 
Al. Jana Pawła II;
2. wprowadzić do planu zagospodarowania utrzymanie 
połączenia ul. Czerwonych Kosynierów z Al. Jana Pawła II 
zgodnie z dotychczasowym stanem faktycznym tzn. za 
pośrednictwem trzech ulic lokalnych tj. ul. Puchalskiego, ul. 
św. Wojciecha i ul. Wiśniewskiego;
3. zrezygnować z budowy końcowego odcinka ul. 
Czerwonych Kosynierów mającego na celu połączenie jej z ul.
Mazura;
4. zmienić dla ul. Czerwonych Kosynierów dotychczasowy 
status drogi lokalnej L o szerokości jezdni 6 m, na drogę 
dojazdową KD o szerokości jednej jezdni dwupasmowej 6,0 
m zakończoną placem manewrowym;
5. zmienić kategorię ul. Mazura z drogi lokalnej na drogę 
zbiorczą (aktualny stan faktyczny);
6. zmienić szerokość pasa drogowego z 20,0 m do 12,0 m 
dla ulicy Czerwonych Kosynierów.

ul. Czerwonych
Kosynierów

Ad.1 Uwzględniony

Ad.2 Uwzględniony

Ad.5 Uwzględniony

Ad.3
Nieuwzględniony

W związku  z rozwojem
zabudowy mieszkaniowej
jedno i wielorodzinnej na

osiedlu zachodzi
konieczność zaplanowania
alternatywnych szlaków
komunikacyjnych, które

w przyszłości będą mogły
skuteczniej

skomunikować terenu
mieszkaniowe z

zewnętrznym układem
komunikacyjnym

Ad.4 
Nieuwzględniony

Pas  drogowy  nie  będzie
spełniał parametrów drogi
publicznej - min. 10 m w
liniach  rozgraniczających
dla dróg dojazdowych

Ad.6 
Nieuwzględniony

W pasie  drogowym (o



szerokości zmiennej 17-
19 metrów)

zlokalizowane są sieci
infrastruktury
technicznej.

3. 06.05.2015 r. ROBOTY ZIEMNE
Firma Usługowa

„KRET”
Ryszard Biziewski
ul. Swojska 14A

09-410 Płock

Uwzględnić plac parkingowy przy ul. Czwartaków pomiędzy 
wjazdami na posesje.

ul. Czwartaków Uwzględniony

Wnioski wymienione w wykazie znajdują się w dokumentacji planistycznej w zasobach Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta – Zespołu Planowania Przestrzennego.

* Wyłączenie  jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  ( t.j. Dz .U. z 2015 roku, poz.
2058  ze zm.) oraz art 6 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922  ze zm.) – wyłączenia  jawności dokonała Anna
Dzięcioł – Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Prezydent Miasta Płocka

  Andrzej Nowakowski


