
MIEJSCOWY SZCZEGÓŁOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OSIEDLI MIESZKANIOWYCH 
IMIELNICA - OŚNICA -BOROWICZKI

„OCZYSZCZALNIA WSCHÓD"
w PŁOCKU

Uchwała Nr 619/XLIII/96r. Rady Miasta Płocka 
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U C H W A Ł A Nr 619/XLIII/96
Rady Miasta Płocka

z dnia 19 listopada 1996 roku

w sprawie zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedli mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki w Płocku.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi 
zmianami) oraz Uchwały Nr 557/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 
roku uchwala się zmianę miejscowego sczegółowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedli mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki w Płocku 
zatwierdzonego w dniu    26 czerwca 1989 roku Uchwałą Nr X/49/89 byłej Miejskiej 
Rady Naraodowej w Płocku.

§1.

Zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli 
mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki zwana dalej zmianą planu zawiera 
ustalenia w zakresie uzupełnienia przeznaczenia terenu przewidzianego pod 
oczyszczalnię wód opadowych o funkcję oczyszczalni ścieków sanitarnych - tzw. 
„Oczyszczalnia Wschód"
1) zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 4 ha położony przy ul. Grabówka 

w Płocku oznaczony w wymienionym na wstępie planie miejscowym symbolem B 86 
NO

2) Obszar objęty zmianą planu graniczy od strony północno - wschodniej z odcinkiem 
ul. Grabówka, od strony wschodniej i południowej z zalesionymi częściami działek 
nr 1401/2, 1400/2, 1399/2, 1398, 1396/2 i od strony zachodniej z działką nr 1393/2 .

3) Granice, o których mowa w pkt. 2 naniesione zostały na rysunku zmiany planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:
1. umożliwienie podjęcia budowy oczyszczalni ścieków sanitarnych dla wschodniej 

części miasta i oczyszczalni wód opadowych dla terenu osiedli mieszkaniowych 
położonych w sąsiedztwie tej oczyszczalni,

2. ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych wynikających z lokalizacji 
oczyszczalni,

3. minimalizacja skutków oddziaływania oczyszczalni i jej procesów technologicznych na 
środowisko,

4. kształtowanie ładu przestrzennego obszarów miejskich,
5. uszczegółowienie ustaleń wymienionego na wstępie planu miejscowego w zakresie 

warunków realizacji oczyszczalni,

§3

Przedmiotem ustaleń planu są:
1. teren oczyszczalni i jego linie rozgraniczające
2. linie zabudowy oraz zasady rozmieszczenia głównych elementów oczyszczalni 

i zagospodarowania terenu.



§4.

Ilekroć w treści niniejszej uchwały jest mowa o:
1. planie miejscowym - należy przez to rozumieć miejscowy pian szczegółowy 

zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Imielnica , Ośnica , 
Borowiczki zatwierdzony w dniu 26 czerwca 1989 roku Uchwałą Nr X/49/89 byłej 
Miejskiej Rady Narodowej w Płocku, którego termin ważności przedłużony został 
w dniu 6 grudnia 1994 roku Uchwałą Nr 108/VII/94 Rady Miasta Płocka 
(Dz. U. Województwa Płockiego nr 9 z 1994 roku poz. 140),

2. zmianie planu - należy przez to rozumieć zmianę planu miejscowego, o którym mowa 
w plct 1 w zakresie wynikającym z treści ustaleń niniejszej uchwały ,

3. uchwale - nałeży przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Płocka , o ile z 
treści ustaleń nie wynika inaczej,

4. 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 KPA),

5. rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie 
w skali 1 : 500 stanowiący załącznik nr 1 do mniejszej uchwały,

6. liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granice prawnie ustalone 
pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania lub różnym przeznaczeniu 
podstawowym (różnej funkcji) w tym rónież pomiędzy terenem pasa ulicznego , 
a terenem przeznaczonym pod zabudowę i inne zainwestowanie , bądź 
pozostających w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

7. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

8. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne 
niż podstawowe , które uzupełniają przeznaczenie podstawowe nie powodując z nim 
kolizji,

9. urządzeniach technologicznych – należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia 
związane z procesem oczyszczania ścieków sanitarnych i wód opadowych , 
rozmieszczonych na terenie oczyszczalni,

10.uciążliwości oczyszczalni - należy przez to rozumieć skutki powodowane procesem 
technologicznym oczyszczalni w postaci emisji odorów, gazów, pyłów, hałasu, drgań ,
(wibracji). jak również nad nadmiernym ruchem pojazdów.

§5.

Integralna częścią zmiany planu jest rysunek zamienny planu w skaii 1:500, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Linie rozgraniczające terenu oczyszczalni i różne zasady jego zagospodarowania są 
obowiązującymi ustleniami zmiany planu.

§6

Na terenie objętym zmianą planu ustala się:
1. jako przeznaczenie podstawowe - oczyszczalnię ścieków sanitarnych pod nazwą 

„Oczyszczalnia Wschód" z oczyszczalnią wód deszczowych,
2. jako przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urządzenia administracyjno - socjalne - 

towarzyszące funkcji podstawowej, o której mowa w pkt. 1, zieleń izolacyjną 
i towarzyszącą, parking oraz inne obiekty niezbędne dla obsługi funkcji podstawowej,

3. zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem 
podstawowym terenu i nie wymienionych w pkt. 2, a w szczególności 
przeznaczonych na pobyt ludzi.



§7.
Na terenie, o którym mowa w § 6, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1. frontową linią rozgraniczającą od strony północno - wschodniej wyznacza się w 

odległości nie mniejszej niż 12,5 m. od osi jezdni ulicy Grabówka. Linia ta stanowi 
jednocześnie linie trwałego ogrodzenia:
a) przebieg linii trwałego ogrodzenia wzdkiż pozostałych boków działki oczyszczalni 

ustala się według przebiegu granic, o których mowa w §1 pkt. 2 z zastrzeżeniem 
ust. 1 pkt. 2

b) w przypadku stwierdzenia w procesie postępowania lokalizacyjnego i 
projektowego konieczności zapewnienia dojazdów do odciętych po stronie 
południowej części działek wymienionych w §1 pkt. 2, przebieg linii ogrodzenia, 
o którym mowa w ust.1 pkt.1 może być odpowiednio zmieniony dla wykonania 
drogi dojazdowej

2. Linię zabudowy wyznacza się w odległości nie mniejszej niż 15 m od krawędzi jezdni 
ul. Grabówka dla obiektów i urządzeń z wyjątkiem nadziemnych i podziemnych tras 
uzbrojenia terenu.

3. W układzie funkcjonalno - przestrzennym terenu oczyszczalni wprowadza się 
konieczność:
a) przeznaczenia północnej części działki dla zespołu administracyjno - socjalnego 

oraz innych obiektów i urządzeń, o których mowa w §6 pkt. 2 oznaczonej na 
rysunku zmiany planu symbolem NO/A,

b) usytuowanie urządzeń technologicznych oczyszczalni mogących powodować 
niekorzystne oddziaływanie na otoczenie, w środkowej i południowej części terenu 
oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem NO,

c) urządzenia zieleni towarzyszącej i izolacyjnej na powierzchni nie mniejszej niż 30% 
terenu oczyszczalni ścieków w tym również pasów wysokiej zieleni izolacyjnej od 
strony zachodniej i wzdłuż ul. Grabówka, oznaczonej na rysunku zmiany planu 
symbolem ZI.

§8.

Ustala się konieczność zastosowania urządzeń technologicznych o wysokim stopniu 
hermetyzacji  zapewniającym możliwość ograniczenia ich uciążliwości  do ustalonych 
zmianą planu granic terenu oczyszczalni.

§9.

W ustaleniach planu miejscowego zawartych w tekście planu wprowadza się 
następujące zmiany:
1) na stronie 62 (rodz. II pkt. 4.6.2) skreśla się ostatni akapit i na stronie 63 dalszą jego 

część,
2) na stronie 109 (rodź. III B. Jednostka strukturalna „B") w pozycji B. 86 NO skreśla się zapis 

zawarty w kol. 5 zastępując go następującą treścią: Teren przeznaczony pod budowę 
oczyszczalni ścieków sanitarnych dla wschodniej części miasta i oczyszczalni wód 
opadowych dla terenów osiedli mieszkaniowych położonych w sąsiedztwie tej oczyszczalni.

§10.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu 
przeznaczonego pod budowę oczyszczalni przy ul. Grabówka ustala się dla naliczenia 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stawkę w wysokości.0%.



§11.

Tracą moc ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
osiedli mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki w Płocku zatwierdzonego w dniu 26 
czerwca 1989 roku Uchwałą Nr X/49/89 byłej Miejskiej Rady Narodowej w części dotyczącej 
terenu objętego granicami zmiany planu.

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płocka.

§13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Płockiego.

Przewodniczący      
Rady Miasta Płocka
Andrzej Bukowski    


