
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Swojska - Mazura” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 28 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka
przez Annę Dzięcioł – podinspektor w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu
Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 11 kwietnia
2017 roku o godz. 1600 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza
Korczaka  przy  ulicy  Czwartaków  6  w  Płocku przeprowadzono  dyskusję  publiczną  nad
rozwiązaniami  przyjętymi  w projekcie  Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie otworzyła pani Aneta Pomianowska - Molak – dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki
Gospodarczej  Miasta  Urzędu  Miasta  Płocka,  która  powitała  osoby  przybyłe  na  dyskusję.
Poinformowała,  że  Rada  Miasta  Płocka  podjęła  uchwałę  o  przystąpieniu  do  sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swojska - Mazura w 2015 roku, obecnie
jesteśmy na etapie  wyłożenia  projektu  planu  do  publicznego wglądu oraz  zbierania  uwag.
Następnie pani dyrektor oddała głos projektantowi planu. 

Projektant planu – pan Michał Sobieraj przedstawił główne założenia projektu planu polegające
na:

• wprowadzeniu przebiegu projektowanej drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem
1KDZ;

• uregulowaniu  terenu  UO  oraz  terenów  oznaczonych  w  projekcie  symbolem  ZPM
przeznaczonych częściowo jako publicznie dostępny samorządowy Park Miejski;

• zmianie układu komunikacyjnego w południowej części projektu mpzp;

• uporządkowaniu całego terenu i doprowadzenia do zgodności ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka;

• dokonania zmian wynikających z ewidencji gruntów i budynków zwłaszcza terenów ZL.

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pan Zbigniew Fiuk– wskazał na mapie propozycję budowy drogi rowerowej i pieszej od
drogi oznaczonej na rysunku projektu planu oznaczonej symbolem 10KDD przez teren 9MN i
6MNU  na  północ  do  drogi  oznaczonej  symbolem  1KDZ,  a  także  zaproponował  połączenie
terenów przez 7MN z Al. Jana Pawła II.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że projekt zakłada wprowadzenie ciągów pieszych w stronę
jaru 3KDP i 4 KDP oraz że wyznaczony jest ciąg pieszy (5KDP) w stronę kościoła, istnieją także
połączenia terenu z Al. Jana Pawła II. 
Pan  Jacek  Terebus  wyjaśnił,  że  zrzut  wody  do  małej  Rosicy  wymusza  działania,  które  są
związane z regulacją tego cieku. Budowa obwodnicy, budowa Centrum Graniczna oraz inne
działania  powodują  zabudowywanie  kolejnych  terenów  zielonych  na  rzecz  terenów
utwardzonych. Występują problemy z zagospodarowaniem wód deszczowych, a zapisami tego
planu  chcemy  uregulować  ciek  Rosicy.  Na  Grabówce  przystąpiliśmy  do  regulacji  krótkiego
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odcinka. Zamierzamy wziąć udział w programie unijnym, gdzie możemy pozyskać środki w
kwocie 30 mln zł na regulacje rzeki Rosicy.
Pan Michał Sobieraj: na etapie planu nie można przesądzać o wyglądzie i charakterze parku.
Zapewne  gmina  przeprowadzi  konkurs  na  zagospodarowanie  terenu,  więc  plan  daje  tylko
możliwość  na  zagospodarowanie  tego  terenu  w  szerszej  perspektywie,  nie  narzucając
sztywnych ram odnośnie ciągów komunikacyjnych. Zagospodarowanie tego terenu wewnątrz
będzie  odrębnym  opracowaniem,  dużo  bardziej  szczegółowym  tzn.:  rodzaj  zieleni,  rodzaj
ścieżek, z jakiego materiału zostaną wykonane, rodzaj oświetlenia, mała architektura. 

2. Pan  Zbigniew  Fiuk zadał  pytanie:  "kiedy  zostanie  zrealizowana  droga  od  ulicy
Czwartaków do ronda?" (1KDZ)

Pan Jacek Terebus wyjaśnił że, gmina jest na ukończeniu dokumentacji projektowej dla tego
odcinka.  Realizacja  uzależniona  będzie  od  pozyskania  funduszy  unijnych.  Ruszyła  nowa
perspektywa unijna i  przygotowujemy się do konkursu, który będzie ogłoszony w sierpniu.
Projekt obejmuje teren od ul. Czwartaków do wiaduktu przy Leroy Merlin i dalej ulicę Górną.
Przybliżony kosztorys przekracza 45 mln złotych. Odcinek o którym mowa to koszt blisko 13
mln złotych. Gdyby udało się pozyskać pieniądze, to realizacja byłaby do 2020 roku.

3. Pan Zbigniew Fiuk  zadał pytanie: „jeżeli  tych pieniędzy nie uzyskacie z Unii  to jest
szansa na budowę?”

Pan Jacek Terebus wyjaśnił, że jest szansa na budowę tego odcinka z tym, że tak długo jak jest
możliwość pozyskiwania funduszy unijnych to gmina stara się je pozyskiwać. Gdybyśmy nie
otrzymali dofinansowania to realizacja nastąpi po 2020 roku.

4. Pan  Ferenc zwrócił  uwagę  na  lokalizację  stanowisk  archeologicznych  wskazanych  w
projekcie  planu  (Pan  wskazał  stanowisko  w  północno  –  zachodniej  części  planu),  które
stanowią kłopot dla właściciela. Zapytał skąd się one wzięły i jak się można ich pozbyć?

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że w sprawie stanowisk archeologicznych
gmina nie może nic zrobić. Wojewódzki Konserwator Zabytków jest w posiadaniu map i to on
narzucił  wprowadzenie  ich  do  planu.  Dla  terenów na  których  zlokalizowane są  stanowiska
archeologiczne  należy  przeprowadzić  badania  archeologiczne  tzn.  należy  zlecić  prace
archeologowi.

5. Pani Anna Koźbiał zapytała o ulicę Gościniec: jak wygląda sytuacja z Panem * , który
zamknął przejazd oraz jak ma dojeżdżać do swojej działki?

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w projekcie planu teren przeznaczony jest jako ciąg pieszo –
jezdny,  wpłynęła  już  uwaga,  żeby  przeznaczyć  ten  teren  pod  drogę  publiczna.  Głównym
problemem jest nieuregulowany stan prawny tej drogi.
Pan  Jacek  Terebus  poinformował,  że  w  sądzie  trwa  postępowanie  o  uregulowanie  stanu
prawnego.  Chcielibyśmy  w  nowym planie  tą  sytuację  uregulować  tzn.  wprowadzić  w  tym
zakresie  zapisy,  aby droga była drogą publiczną.  Gmina jest  w posiadaniu dokumentów, z
których wynika, że już 60 lat temu ta droga była jedyną drogą gminna wjazdową. Prawo jest
tak skonstruowane, że Pan * postawił bramę, a gmina nie może jej zdemontować.

6. Pani Emilia Witkowska zadała pytanie: „kto może rozebrać tę bramę?”

Pan  Łukasz  Ozimek:  bramę  rozebrać  może  jej  właściciel.  W  tym  przypadku  mamy
nieuregulowany stan prawny, nie ma księgi wieczystej dla tej działki, nie ma właściciela tej
działki. Przed sądem toczy się postępowanie o wskazanie właściciela w procedurze zasiedzenia,
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gmina ustaleniami planu próbuje nadać tej drodze przeznaczenie pod drogę publiczną, aby w
przyszłości miała narzędzia prawne do wywłaszczenia i budowy drogi.
Pani  Aneta  Pomianowska  –  Molak:  nie  można  zdemontować  ogrodzenia  nie  mając  tytułu
prawnego do tej działki. Policja przy interwencjach żąda dowodu, że gmina jest właścicielem.
Pan Jacek Terebus: gmina wystąpiła się do sądu o pozwolenie na demontaż bramy lub wydanie
nakazu właścicielowi bramy na jej usunięcie. Sąd musi najpierw ustalić kto jest właścicielem tej
działki, żeby taki nakaz wydać.

7. Głos  z  sali zadał  pytanie:  „czy  drogę  konieczną  można  ustalić  w  drodze  decyzji
administracyjnej?”

Pani Aneta Pomianowska – Molak: drogę konieczną ustala sąd.

8. Pan  Zbigniew  Fiuk zapytał  co  z  zakończeniem  ulicy  Swojskiej  przy  salonie  Forda?
Poprosił  o  zdjęcie  blokady,  ponieważ żeby dojechać do swojej  działki  musi  przejeżdżać po
chodniku,  omijając  postawioną  barierę.  Zaproponował  postawienie  znaku  umożliwiającego
przejazd.

Pan Jacek Terebus: inżynier ruchu wskazał lokalizację tej bariery, gdyż nie można zezwolić na
połączenie  ulicy  Swojskiej  i  ul.  Wyszogrodzkiej,  ze  względu  na  zbyt  bliską  odległość
skrzyżowań. Możliwość przestawienia bariery zostanie sprawdzona przez pracowników.

9. Pan Lech  Dąbrowski:  na  działce,  którą  dzierżawi  od  gminy  w  ewidencji  gruntów i
budynków, grunt oznaczony jest jako użytek leśny. Projekt zakazuje grodzenia nieruchomości.
Pan wnioskuje o zapis, który będzie zezwalał na budowę ogrodzenia, gdyż chciałby wykupić od
gminy tę działkę. Ponadto zwrócił uwagę na linię zabudowy na terenie 18MN, która nie była
wrysowana w poprzednim planie. Zapytał z czego to wynika oraz czy jest możliwość zmiany
przeznaczenia z funkcji lasu na zabudowę mieszkaniową?

Pani  Aneta  Pomianowska  –  Molak  poinformowała,  że  przedstawiona  propozycja  zostanie
przeanalizowana  po  złożeniu  jej  w formie  uwagi  na  piśmie. Linia  zabudowy,  która  została
wrysowana na rysunku projektu planu wynika z przepisów odrębnych, które określają ją jako
strefę  12 metrów od lasu.  W planie  obowiązującym z  2009 roku nie  ma wrysowanej  linii
zabudowy, gdyż przepisy nie określały takiego wymogu, ale z przepisów odrębnych strefa 12
metrów  obowiązywała.  Obecnie  istnieje  obowiązek  wrysowywać  linie  zabudowy  od  lasów.
Projektant  analizował  możliwość  zmiany  klasyfikacji  części  gruntów z  leśnych  na  nieleśne,
byłoby to możliwe gdyby działka miała poniżej 1000m2, w tym przypadku las zajmuje większą
powierzchnię więc nie ma takiej możliwości.

10. Pan  Edmund  Mańkowski zwrócił  uwagę,  że  w  planie  obowiązującym  przy  ulicy
Swojskiej był ciąg pieszo jezdny, a w projekcie nie ma tego ciągu. Poinformował, że zgłaszał do
gminy chęć kupna części ciągu jednak otrzymał odmowę.

Pani Aneta Pomianowska – Molak udzieliła informacji, że w obowiązującym planie mamy ciąg
pieszy  oznaczony  symbolem  82KX  i  jest  to  grunt  gminny,  obecnie  nie  ma  potrzeby  go
zachowywać i dlatego zostanie on przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Po wejściu w
życie projektu planu będzie możliwość podziału i sprzedaży działek. 

III. Ustalenia z dyskusji

Pani Aneta Pomianowska - Molak podziękowała za udział w dyskusji oraz poinformowała, iż
wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 8 maja 2017 roku. 

Dyskusja została zakończona o godz. 1800. 

3



Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 10 maja 2017 roku.

............................................................. ...............................................
podpis osoby sporządzającej protokół                        podpis Prezydenta Miasta Płocka lub osoby upoważnionej
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