
UCHWAŁA NR  347/XXIV/08 
      Rady Miasta Płocka       

z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku

Na podstawie  art.  20 ust.  1  w związku z art.  27 ustawy z  dnia  27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41 
i Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225  
poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127 poz. 880) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 
ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku o samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142 
poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 
poz. 1806;  z 2003r.  Nr 80 poz. 717 i  Nr 162 poz. 1568;  z 2004r.  Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 
poz. 128 i  Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) 
i Uchwały Nr 948/LVI/06 Rady Miast Płocka z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica 
i  Borowiczki  wraz  z Ośnicą w Płocku (przyjętego Uchwałą  673/XXXI/00  Rady Miasta  Płocka 
z dnia 19 września 2000 roku) 
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

Rozdział 1

 PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Po  stwierdzeniu  zgodności  z  ustaleniami  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Płocka"  uchwala  się  miejscowy  plan 
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Borowiczki w Płocku w rejonie ulicy Gościniec, 
obejmujący obszar o powierzchni ok. 10ha, którego granice wyznaczają:
- od zachodu - ulica Gościniec, 
- od południa - ulica Grabówka,
- od wschodu - wschodnie granice działek o nr ew. 1422/20 i 3688/1, 
- od północy - ulica Grabówka (przedłużenie w kierunku wschodnim)
oraz  nadaje  mu  się  nazwę  „Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego  w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku".

§  2. Plan  stanowi  zmianę  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedli 
Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku" przyjętego Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta 
Płocka z dnia 19 września 2000 roku - opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001r. 
Nr 22, poz. 194.

§ 3.  Integralną częścią uchwały są:
1)  rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie  dotyczące  sposobu  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  planu,  stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury,  które  należą  do 

zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest umożliwienie rozwoju mieszkalnictwa 
z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, zasad zabudowy i zagospodarowania terenów 
z uwzględnieniem:  istniejącego stanu zainwestowania,  układu komunikacyjnego,  infrastruktury 
technicznej oraz ochrony wartości przyrodniczych, a w szczególności umożliwienia racjonalnego 
wykorzystania terenu.
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§ 5.  W planie określa się:
1) przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 

różnych zasadach zagospodarowania;
2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)   zasady ochrony wartości środowiska, przyrody;
4)   zasady ochrony krajobrazu kulturowego - nie dotyczy;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz dóbr  kultury współczesnej  -  nie 

dotyczy;
6)   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
8)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
9) granice i sposoby zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych - nie dotyczy;
10) sposoby zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
11) szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 

miejscowym;
12) szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy;
13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
14) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów -  nie 

dotyczy;
15) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art.  36 ust. 4 

ustawy.

§ 6.  1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  ustawie  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  27  marca  2003r  o  planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej;

2)  przepisach  odrębnych  -  należy  przez  to  rozumieć  inne  przepisy  ustaw  wraz  z  aktami 
wykonawczymi, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

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  niniejszą  uchwałę  wraz  z  załącznikami,  o  ile  z  treści 
przepisu nie wynika inaczej;

5) rysunku planu -  należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali  1:1000, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

6) obszarze  planu -  należy przez to rozumieć obszar objęty  niniejszym planem w granicach 
przedstawionych na rysunku planu i określonych w § 1;

7)  terenie  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  na  rysunku  planu  liniami 
rozgraniczającymi oznaczony numerem cyfrowym i symbolem przeznaczenia;

8)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na danym terenie ;

9) przeznaczeniu  dopuszczalnym -  należy  przez  to  rozumieć  rodzaj  przeznaczenia  inny  niż 
podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

10)  usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi, których funkcjonowanie nie powoduje 
przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych 
oddziaływań  na  środowisko  poza  zajmowanym  terenem  inwestycji  bądź  granic  działki,
 w rozumieniu przepisów ochrony środowiska;

11) powierzchni  zabudowy -  należy przez to rozumieć część powierzchni  działki  zajętą przez 
rzuty  poziome  wszystkich  budynków  w  ich  obrysie,  w  tym  również  garaży,  budynków 
gospodarczych;

12) linii rozgraniczającej terenu - należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym 
sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym;

13) nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  -  należy  przez  to  rozumieć  możliwość  swobodnego 
sytuowania budynków (obiektów kubaturowych) na działce lecz bez prawa przekroczenia linii 
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oznaczonej na rysunku planu;
14) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji w budynku, za wyjątkiem 

piwnic, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych;
15) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej - należy przez to rozumieć zabudowę 

mieszkalną jednorodzinną w formie budynku wolno stojącego; 
16) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z ekspozycją na teren Jaru rzeki Rosicy -  należy 

przez to rozumieć zabudowę mieszkalną jednorodzinną w formie budynku wolno stojącego, 
usytuowanego jego frontową częścią reprezentacyjną w kierunku Jaru rzeki Rosicy; 

17) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzielonymi usługami -  należy przez to rozumieć 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną w formie budynku wolno stojącego oraz możliwością 
realizacji usług w formie budynku wolnostojącego usytuowanego według naniesionej w tym 
celu na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy usługowej;

18) ciągu  pieszym  -  należy  przez  to  rozumieć  pas  terenu  wydzielony  prawnie  liniami 
rozgraniczającymi, przeznaczony dla ruchu pieszego;

19) strefie ochronnej od cmentarza - należy przez to rozumieć odległość i rodzaj zabudowań od 
cmentarza wynikające z przepisów odrębnych;

20) Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rzeki  Rosicy -  należy przez to rozumieć  tereny 
położone  wzdłuż  rzeki  Rosicy  wraz  z  ich  naturalnym  ukształtowaniem  topograficznym, 
skarpami, korytem rzeki i zachowaną roślinnością oraz drzewostanem, objęte Uchwałą Rady 
Miasta  Płocka  w  sprawie  utworzenia  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego  Jaru  rzeki 
Rosicy.

21) strefie bezpieczeństwa od napowietrznej linii energetycznej – należy przez to rozumieć strefę 
ochronną od skrajnego nieuziemionego przewodu 15kV w każdą stronę po 5 m. 

2. Pojęcia  i  określenia  użyte  w  ustaleniach  planu,  a  nie  zdefiniowane  powyżej,  należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE  

§ 7.  1.  Plan   ustala   podział  obszaru   na  tereny  o   następującym   przeznaczeniu  
podstawowym:
1)  teren  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  wydzielonymi  usługami  -  oznaczony 

na rysunku planu symbolem MNU;
2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej - oznaczone na rysunku planu 

symbolami od 2MN do 6MN oraz 9MN i 11MN;
3)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ekspozycją na teren Jaru rzeki Rosicy - 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 7MN, 8MN, 10MN;
4) tereny zieleni naturalnej, stanowiące Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru rzeki Rosicy - 

oznaczone na rysunku planu kolejnymi symbolami od 1ZN do 4ZN;
5)  teren urządzeń gospodarki ściekowej - oznaczony na rysunku planu symbolem NO
6)   teren wód powierzchniowych śródlądowych - oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
7)   układ komunikacyjny z podziałem na:

a)  drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem: KDL1/2,
b)   drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem: KDD1/2,
c)  drogi  wewnętrzne,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolami:  1KDW1/2,  2KDW1/1, 

3KDW1/1, 4KDW1/2,
d)   ciąg pieszy oznaczony na rysunku planu symbolem KX.

2.  Jako tereny celu publicznego ustala się:
1)   tereny zieleni naturalnej – 1ZN, 2ZN, 3ZN;
2)   teren urządzeń gospodarki ściekowej – NO;
3)   teren wód powierzchniowych śródlądowych – WS;
4)   drogi: KDL1/2, KDD1/2 i ciąg pieszy KX.
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§  8.  W zakresie kształtowania i ochrony wartości przyrodniczych plan ustala:
1)  szczególną ochronę Jaru rzeki Rosicy w oparciu o zapisy określone uchwałą Rady Miasta 

Płocka w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy;
2)  wszelkie prace i inwestycje prowadzone na terenach oznaczonych symbolem WS, 1ZN, 2ZN, 

3ZN,  4ZN  wymagają  uzyskania  opinii  właściwego  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji 
i Urządzeń Wodnych.

§  9.  W zakresie ochrony przed hałasem plan ustala zakwalifikowanie terenów o których 
mowa w:
1)  § 7 ust. 1 pkt 1 do kategorii terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
2)  § 7 ust. 1 pkt 2 do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
3) §  7  ust.  1  pkt  3  do  kategorii  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową,  

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

§ 10.  Plan ustala następujące zasady obsługi komunikacyjnej:
1) powiązanie obszaru z układem komunikacji  drogowej miasta i regionu poprzez ul. Mazura 

i  ul.  Gościniec  oraz  oznaczone  w Miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego 
Osiedli  Imielnica  i  Borowiczki  wraz  z  Ośnicą  w  Płocku  (zatwierdzonym  Uchwałą  
Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r.) ulice: Korczaka i Grabówka; 
projektowane przedłużenie ulicy Grabówka w kierunku wschodnim, ulicę Mazowiecką;

2)  dla bezpośredniej obsługi terenów określa się drogi publiczne o klasach KDL i KDD oraz drogi 
wewnętrzne KDW;

3)  ustala się system parkowania poprzez:
a)  miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki; do miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych wlicza się miejsca w garażach zamkniętych,
b) w przypadku lokalizacji  usług w ramach działki  obowiązuje  zapewnienie  liczby miejsc 

postojowych dla pracowników i klientów w minimalnej ilości:  15 miejsc postojowych na 
1000m2 powierzchni użytkowej usług, 

c)   dopuszczenie  urządzenia  miejsc  postojowych  w  liniach  rozgraniczających  ulic  lub 
parkowania przykrawężnikowego, stosownie do przepisów odrębnych za zgodą zarządcy 
drogi.

§ 11.  1.  Plan ustala następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1)  zaopatrzenia  terenów  przeznaczonych  w  planie  pod  zabudowę  w  media  infrastruktury 

technicznej poprzez istniejące i rozbudowywane zbiorowe systemy uzbrojenia:
a)   miejską sieć wodociągową,
b)   miejskie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
c)   sieć gazową,
d)   sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia,
e)   sieci telefoniczne.

2) dla wszystkich urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu ustala się 
możliwość  lokalizowania  ich  w  pasach  drogowych  o  uregulowanych  prawnie  liniach 
rozgraniczających  pod  warunkiem  nienaruszania  wymagań  określonych  w  odrębnych 
przepisach dotyczących  dróg  publicznych  a  także  uzyskania  zgody właściwego  zarządcy 
drogi;

3)  w  sytuacji  braku  możliwości  prowadzenia  sieci  infrastruktury  technicznej  w  liniach 
rozgraniczających ulic dopuszcza się ich realizację poza liniami rozgraniczającymi ulicy przy 
zachowaniu przepisów odrębnych;

4)  ze  względu  na  ograniczoną  szerokość  ulic  w  istniejących  liniach  rozgraniczających  
i  wymagane  normatywne  odległości  między  poszczególnymi  sieciami  infrastruktury 
technicznej,  dopuszcza się możliwość pozostawienia istniejących czynnych urządzeń oraz 
realizację kanalizacji deszczowej pod jezdnią;

5)  dla  wszystkich  nadziemnych  i  podziemnych  urządzeń  uzbrojenia  terenu  przebiegających 
w  terenach  działek  nie  będących  własnością  gminy  Płock,  ustala  się  konieczność 
uregulowania spraw formalno - prawnych służebności terenów w celu zapewnienia dostępu 
dla wykonywania bieżących konserwacji, napraw i remontów.
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2.   w zakresie zaopatrzenia w wodę
1) głównym  źródłem  zaopatrzenia  w  wodę  jest  istniejąca  sieć  wodociągowa  Ø  160  mm 

w ul. Gościniec i projektowana sieć w ul. Mazowieckiej;
2) do  czasu  wybudowania  i  podłączenia  do  sieci  wodociągowej  dopuszcza  się  możliwość 

korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w wodę.

3.    w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
1)   do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
2)  tymczasowo  dopuszcza  się  odprowadzenie  w/w  ścieków  do  szczelnych  zbiorników 

bezodpływowych.  Usuwanie  w/w  ścieków  za  pośrednictwem  wyspecjalizowanych  firm 
wywozowych, zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych i odrębnych;

3)   zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.    w zakresie wód opadowych:
1)  do miejskiej kanalizacji deszczowej w ulicach: Gościniec i Mazowieckiej;
2)  do czasu wybudowania  miejskiej  kanalizacji  deszczowej  ścieki  deszczowe wymagać będą 

zagospodarowania  w  obrębie  własności  działki  w  sposób  nie  zakłócający  stosunków 
wodnych na działkach sąsiednich (powierzchniowe odprowadzenie).

5.   w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
- zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł 

ciepła, z obowiązkiem stosowania technologii i paliw ekologicznych.

6.    w zakresie gospodarki odpadami:
1)   gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach na terenie posesji;
2) usuwanie w/w odpadów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm wywozowych,  zgodnie 

z ustaleniami przepisów odrębnych;
3) zachowanie zasad gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, zgodnie z przepisami 

o odpadach i przepisami o ochronie środowiska.

7.    w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) zasilanie  w  energię  elektryczną  następować  będzie  z  istniejącej  i  projektowanej  sieci 

napowietrznej i kablowej niskiego i średniego napięcia;
2)  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  planowanej  zabudowy  i  komunikacji  z  istniejącą  siecią 

energetyczną przebudowa tych sieci może być zrealizowana jedynie przez właściciela sieci 
na wniosek i koszt inwestora, który o tę zmianę występuje;

3)  plan ustala strefę bezpieczeństwa od napowietrznej linii energetycznej 15kV po 5 m na każdą 
stronę od osi linii, w której obowiązuje:
a)   zakaz lokalizacji pomieszczeń związanych ze stałym pobytem ludzi,
b)  dopuszcza  się   lokalizację   innych   obiektów  budowlanych   po  uzyskaniu  opinii  

zarządcy sieci.

8.   w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:
1)   zasilanie w gaz z istniejących i projektowanych gazociągów średniego ciśnienia;
2) obowiązuje lokalizacja  szafek gazowych (otwieranych na zewnątrz  od strony ulicy)  w linii 

ogrodzeń,  w  pozostałych  przypadkach  w  miejscu  uzgodnionym  z  zarządzającym  siecią 
gazową;

3)   linia ogrodzeń winna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu;
4)   gazyfikacja  jest  możliwa,  o  ile  zawarte  zostanie  porozumienie  pomiędzy  dostawcą  gazu 

i  odbiorcą  po  spełnieniu  kryteriów  ekonomicznej  opłacalności  dostaw  gazu  dla 
przedsiębiorstwa gazowniczego.

9.    w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
1) zabezpieczenie  w  łącza  telefoniczne  realizowane  z  istniejącej  sieci  kablowej, 

rozbudowywanej stosownie do potrzeb;
2)   zakaz stosowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych.
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10.  Podłączenie  odbiorców  do  sieci  oraz  dostawa  i  odbiór  mediów  następować  będzie 
na podstawie warunków uzyskanych od właściwego zarządcy danej sieci.

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§  12.  1.  Na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  MNU  plan  ustala 
przeznaczenie:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wydzielonymi usługami.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, plan ustala:
1)   możliwość rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków oraz budowę nowych;
2)   zakaz podziałów nieruchomości;
3) strefę  ochronną  od  cmentarza,  w  której  obowiązuje  zakaz  lokalizacji:  zabudowy 

mieszkaniowej,  zakładów  produkujących  artykuły  żywnościowe,  zakładów  żywienia 
zbiorowego i zakładów przechowujących artykuły żywnościowe.

3.  W stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala następujące wymagania:

1)  warunki zagospodarowania działek:
a)   powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 50% powierzchni działki,
b)   minimum 30% powierzchni działki jako biologicznie czynna,
c) zakaz  stosowania  ogrodzeń  pełnych  oraz  z  prefabrykatów  betonowych,  obowiązuje 

realizacja ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów drewnianych, metalowych,
d)   zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych;

2)   warunki dla istniejącej zabudowy
-   dla budynków istniejących, wyróżnionych na rysunku planu dopuszcza się rozbudowę lub 

nadbudowę zgodnie z warunkami jak dla projektowanej zabudowy;
3)  warunki dla kształtowania zabudowy:

a) zachowanie  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy  dla  budynków  mieszkalnych 
wyznaczonych na rysunku planu,

b)  zachowanie  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy  dla  budynków  usług,  biur,  handlu 
wyznaczonych na rysunku planu,

c)  wysokość  budynków  w  najwyższym  punkcie  kalenicy  10m,  nie  przekraczającą 
2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),

d)   obowiązek stosowania dachów dwu i wielospadowych o kącie nachylenia 25°-45°;
e)   zakaz stosowania dachów mansardowych,
f)    obowiązuje lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego lub integralnie z nim związanych,
g) dopuszcza się  lokalizację  garaży lub  obiektów gospodarczych wolnostojących jedynie 

jako jednokondygnacyjnych  bez  poddasza użytkowego,  pod warunkiem,  że będą one 
zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu, znajdującą się na działce sąsiada,

h)  lokalizacja usług nieuciążliwych w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego, bądź jako obiektu parterowego tworzącego z nim całość architektoniczną, 
maksymalna  powierzchnia  usług  wynosi  30%  powierzchni  całkowitej  budynku 
mieszkalnego,

i)   dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako obiektu parterowego wolnostojącego; 
maksymalna powierzchnia usług wynosi 20% powierzchni zabudowy działki,

j)   dla  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  przyłączenie  instalacji  do  istniejących 
urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczególnych.

4.  Warunki obsługi komunikacyjnej terenów, o których mowa w ust. 1:
- obowiązuje obsługa komunikacyjna działek z istniejących i projektowanych ulic: lokalnej 

oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem  KDL1/2;  dojazdowej  oznaczonej  na  rysunku  planu 
symbolem KDD1/2; oraz projektowanego przedłużenia ulicy Grabówka w kierunku wschodnim, 
oznaczonego  w  Miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Osiedli  Imielnica 

6



i  Borowiczki  wraz  z Ośnicą w Płocku (zatwierdzonym Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta 
Płocka z dnia 19 września 2000r.) symbolem 4KL1/2.

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN plan ustala:
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna;
2)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, plan ustala:
1)  możliwość rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków oraz budowę nowych;
2)  zakaz podziału nieruchomości.

3. W stosunku do zabudowy i  zagospodarowania terenu,  o którym mowa w ust.  1, plan 
ustala następujące wymagania:

1)  warunki zagospodarowania działek:
a)  powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 50% powierzchni działki,
b)   minimum 30% powierzchni działki jako biologicznie czynna,
c) zakaz  stosowania  ogrodzeń  pełnych  oraz  z  prefabrykatów  betonowych,  obowiązuje 

realizacja ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów drewnianych, metalowych,
d)   zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych;

2)   warunki dla istniejącej zabudowy
-   dla budynków istniejących, wyróżnionych na rysunku planu dopuszcza się rozbudowę lub 

nadbudowę zgodnie z warunkami jak dla projektowanej zabudowy;
3)   warunki dla projektowanej zabudowy:

a)  zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b) wysokość  budynków  w  najwyższym  punkcie  kalenicy  10m,  nie  przekraczającą 

2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
c)  obowiązek stosowania dachów dwu i wielospadowych o kącie nachylenia 25°- 45°,
d)   zakaz stosowania dachów mansardowych,
e)   obowiązuje lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego lub integralnie z nim związanych,
f)  dopuszcza się  lokalizację  garaży lub obiektów gospodarczych wolnostojących jedynie 

jako jednokondygnacyjnych  bez  poddasza użytkowego,  pod warunkiem,  że będą one 
zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu, znajdującą się na działce sąsiada,

g)  dopuszcza  się  lokalizację  usług  nieuciążliwych  wyłącznie  w  formie  pomieszczeń 
wbudowanych  w  bryłę  budynku  mieszkalnego,  bądź  jako  obiektu  parterowego 
tworzącego z nim całość architektoniczną, maksymalna powierzchnia usług wynosi 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,

h) dla  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  przyłączenie  instalacji  do  istniejących 
urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczególnych.

4. Warunki obsługi komunikacyjnej terenów, o których mowa w ust. 1:
- obowiązuje  obsługa  komunikacyjna  działek  z  projektowanych  ulic:  lokalnej 

-projektowanego  przedłużenia  ulicy  Grabówka  w  kierunku  wschodnim  oznaczonego 
w Miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Osiedli  Imielnica  i  Borowiczki  wraz 
z  Ośnicą  w  Płocku  (zatwierdzonym  Uchwałą  Nr  673/XXXI/00  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia 
19  września  2000r.)  symbolem 4KL1/2;  dojazdowej  oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem 
KDD1/2.

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 5MN, 6MN plan 
ustala:
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna;
2)  przeznaczenie dopuszczalne:  usługi nieuciążliwe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, plan ustala:
1) możliwość rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków oraz budowę nowych,
2)  zakaz podziału nieruchomości.
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3. W stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, plan 
ustala następujące wymagania:

1)  warunki zagospodarowania działek:
a)  powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 35% powierzchni działki,
b)   minimum 40% powierzchni działki jako biologicznie czynna,
c)   zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu oraz naruszania rzeźby terenu 

położonego w sąsiedztwie Jaru rzeki Rosicy,
d) zakaz  stosowania  ogrodzeń  pełnych  oraz  z  prefabrykatów  betonowych,  obowiązuje 

realizacja ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów drewnianych, metalowych,
e) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych;

2)   warunki dla istniejącej zabudowy:
a)   dla budynków istniejących, wyróżnionych na rysunku planu dopuszcza się rozbudowę lub 

nadbudowę zgodnie z warunkami jak dla projektowanej zabudowy,
b)  budynki znajdujące się na terenie 6MN poza wyznaczoną linią zabudowy - bez prawa 

rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania; dopuszcza się bieżące naprawy 
i remonty, wynikające z obowiązku utrzymania ich w należytym stanie technicznym;

3)   warunki dla projektowanej zabudowy:
a)   zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b)  wysokość  budynków  w  najwyższym  punkcie  kalenicy  10m,  nie  przekraczającą 

2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
c)   obowiązek stosowania dachów dwu i wielospadowych o kącie nachylenia 25°-45°,
d)   zakaz stosowania dachów mansardowych,
e) obowiązuje lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego lub integralnie z nim związanych,
f)  dopuszcza się  lokalizację  garaży lub obiektów gospodarczych wolnostojących jedynie 

jako jednokondygnacyjnych  bez  poddasza użytkowego,  pod warunkiem,  że będą one 
zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu, znajdującą się na działce sąsiada,

g)  dopuszcza  się  lokalizację  usług  nieuciążliwych  wyłącznie  w  formie  pomieszczeń 
wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, 

h) dla  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  przyłączenie  instalacji  do  istniejących 
urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczególnych;

4. Warunki obsługi komunikacyjnej terenów, o których mowa w ust. 1:
-   obowiązuje obsługa komunikacyjna działek z istniejących i projektowanych ulic: lokalnej 

oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem  KDL1/2;  dojazdowej  oznaczonej  na  rysunku  planu 
symbolem   KDD1/2  i  wewnętrznych  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolami 1KDW1/2, 
2KDW1/1, 3KDW1/1.

§ 15. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 7MN, 8MN, 10MN plan 
ustala  przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ekspozycją na teren jaru rzeki 
Rosicy.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, plan ustala: 
1)   możliwość rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków oraz budowę nowych;
2)   zakaz podziału nieruchomości na terenach 7MN i 8MN;
3)  dla  terenów  1MN  i  10MN  dopuszcza  się  zmianę  projektowanych  podziałów  działek 

przedstawionych na rysunku planu pod warunkiem, gdy:
a) powierzchnia  każdej  działki  powstałej  w  wyniku  zmienionego  podziału  będzie  nie 

mniejsza niż 1000 m2,
b)   nie będzie wymagała dodatkowego wydzielania terenu pod obsługę komunikacyjną.

3. W stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, plan 
ustala następujące wymagania:

1)   warunki zagospodarowania działek:
a) powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 35% powierzchni działki,
b)   minimum 40% powierzchni działki jako biologicznie czynna,
c) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu oraz naruszania rzeźby terenu 

8



położonego w sąsiedztwie Jaru rzeki Rosicy,
d) zakaz  stosowania  ogrodzeń  pełnych  oraz  z  prefabrykatów  betonowych,  obowiązuje 

realizacja ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów drewnianych, metalowych,
e) od strony rzeki Rosicy obowiązek sytuowania ogrodzeń w linii  rozgraniczającej  tereny 

1MN z 1 ZN, 10MN z 2ZN;
f) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

2)   warunki dla istniejącej zabudowy:
-   dla budynków istniejących, wyróżnionych na rysunku planu dopuszcza się rozbudowę lub 
nadbudowę zgodnie z warunkami jak dla projektowanej zabudowy;

3)   warunki dla projektowanej zabudowy:
a)   zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b) wysokość  budynków  w  najwyższym  punkcie  kalenicy  9m,  nie  przekraczającą  2 

kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
c)   obowiązek stosowania dachów dwu i wielospadowych o kącie nachylenia 25°-45°,
d)   zakaz stosowania dachów mansardowych,
e)   obowiązuje lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego lub integralnie z nim związanych,
f) w  przypadku  budowy  obiektów  kubaturowych  należy  wykonać  badania  geologiczne 

w celu właściwego zaprojektowania posadowienia obiektów,
g) wszelkie roboty ziemne należy uzgodnić z właściwymi miejskimi służbami ds. ochrony 

środowiska w zakresie geologii,
h) dla  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  przyłączenie  instalacji  do  istniejących 

urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczególnych;

4. Warunki obsługi komunikacyjnej terenów, o których mowa w ust. 1:
- obowiązuje obsługa komunikacyjna działek z projektowanych ulic: dojazdowej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem KDD1/2 i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1KDW1/2, 2KDW1/1, 3KDW1/1 i 4KDW1/2.

§ 16. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN i 11MN plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, plan ustala:
1) możliwość lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej,
2) dopuszcza się zmianę projektowanych podziałów działek przedstawionych na rysunku planu 

pod warunkiem, gdy :
a) powierzchnia  każdej  działki  powstałej  w  wyniku  zmienionego  podziału  będzie  nie 

mniejsza niż 1000 m2,
b) nie będzie wymagała dodatkowego wydzielania terenu pod obsługę komunikacyjną.

3.  W stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1,  plan 
ustala następujące wymagania:

1)   warunki zagospodarowania działek:
a) powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 35% powierzchni działki,
b)   minimum 40% powierzchni działki jako biologicznie czynna,
c)   zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu oraz naruszania rzeźby terenu 

położonego w sąsiedztwie Jaru rzeki Rosicy,
d) zakaz  stosowania  ogrodzeń  pełnych  oraz  z  prefabrykatów  betonowych,  obowiązuje 

realizacja ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów drewnianych, metalowych,
e) dla  działek  położonych  wzdłuż  jaru  rzeki  Rosicy  ustala  się  obowiązek  sytuowania 

ogrodzeń w linii rozgraniczającej tereny 9MN z 1ZN
f) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych;
g) na terenie 9MN obowiązuje strefa bezpieczeństwa od napowietrznej linii energetycznej,  

2)   warunki dla projektowanej zabudowy:
a) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b)  wysokość  budynków  w  najwyższym  punkcie  kalenicy  9  m,  nie  przekraczającą 
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2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
c)   obowiązek stosowania dachów dwu i wielospadowych o kącie nachylenia 25°-45°,
d)   zakaz stosowania dachów mansardowych,
e) obowiązuje lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego lub integralnie z nim związanych,
f) dopuszcza się  lokalizację  garaży lub obiektów gospodarczych wolnostojących jedynie 

jako jednokondygnacyjnych  bez  poddasza użytkowego,  pod warunkiem,  że będą one 
zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu, znajdującą się na działce sąsiada,

g) dopuszcza  się  lokalizację  usług  nieuciążliwych  wyłącznie  w  formie  pomieszczeń 
wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego,

h) dla terenu 9MN na działkach położonych wzdłuż jaru rzeki Rosicy w przypadku budowy 
obiektów  kubaturowych  należy  wykonać  badania  geologiczne  w  celu  właściwego 
zaprojektowania  posadowienia  obiektów  i  wszelkie  roboty  ziemne  należy  uzgodnić 
z właściwymi miejskimi służbami ds. ochrony środowiska w zakresie geologii,

i) dla  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  przyłączenie  instalacji  do  istniejących 
urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczególnych;

4. Warunki obsługi komunikacyjnej terenów, o których mowa w ust. 1: 
-   obowiązuje obsługa komunikacyjna działek  z   projektowanej   ulicy  wewnętrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 4KDW1/2;

§ 17. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZN, 2ZN, 3ZN i 4ZN plan 
wyznacza tereny  zieleni  naturalnej,  stanowiące  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  Jaru  rzeki 
Rosicy.

2.  Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość:
1) prowadzenia   robót  związanych   z   eksploatacją  koryta   rzeki   Rosicy   oraz  obiektów 

hydrotechnicznych;
2) uzupełniania  istniejącej  zieleni  niskiej  i  wysokiej  roślinnością  o  charakterze  naturalnym 

w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3) poprowadzenia ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej;
4) wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 zastosowanie mają przepisy Uchwały Rady Miasta 
Płocka  w  sprawie  utworzenia  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego  Jaru  rzeki  Rosicy,  tzn. 
zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
3) zmiany  naturalnego  ukształtowania  terenu  z  wyjątkiem  niezbędnych  zmian  związanych 

z pracami regulacyjnymi rzeki Rosicy i niezakłócającymi stosunków wodnych;
4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
5)   wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
6)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody;
7) budowy  budynków,  budowli,  obiektów  małej  architektury  i  tymczasowych  obiektów 

budowlanych mogących mieć negatywny wpływ bądź spowodować degradację krajobrazu;
8) przeznaczenia terenu na inne cele niż wymienione w ust. 1 i 2;

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem NO plan ustala przeznaczenie: 
urządzenia gospodarki ściekowej w formie przepompowni ścieków sanitarnych.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, plan ustala:
1) adaptację  istniejącej  przepompowni  ścieków  sanitarnych  z  dopuszczeniem  przebudowy 

i rozbudowy;
2)   zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami technologicznymi;
3)   obsadzenie granic terenu zielenią izolacyjną;
4) obsługa  komunikacyjna  z  projektowanej  ulicy  lokalnej  -  projektowane  przedłużenie  ulicy 

Grabówka  w  kierunku  wschodnim  oznaczonej  w  Miejscowym  planie  zagospodarowania 
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przestrzennego  Osiedli  Imielnica  i  Borowiczki  wraz  z  Ośnicą  w  Płocku  (zatwierdzonym 
uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r.) symbolem 4KL1/2;

§ 19. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WS plan ustala tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych;

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 plan ustala możliwość prowadzenia robót związanych 
z eksploatacją rzeki Rosicy;

3.  Na terenie,  o którym mowa w ust.  1 zakazuje się zmiany naturalnego ukształtowania 
terenu z wyjątkiem niezbędnych zmian związanych z pracami regulacyjnymi rzeki Rosicy.

§ 20. 1. Dla ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL ustala się:
-  ul.  Gościniec  KDL1/2  - szerokość  w  liniach  rozgraniczających  zmienna  15,00-20,00m 

zgodnie  z  rys.  planu;  jedna  jezdnia  dwupasowa  o  szerokości  6,0m;  poszerzenie  wlotów  na 
skrzyżowaniach  z  ul.  Grabówka  i  projektowanym  przedłużeniem  ulicy  Grabówka  w kierunku 
wschodnim  oznaczonym  w  Miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Osiedli 
Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (zatwierdzonym Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady 
Miasta Płocka z dnia  19 września 2000r.)  symbolem 4KL1/2;  lokalizacja  chodnika wymiennie 
jedno  i  dwustronnie;  zatoka  autobusowa;  miejsca  postojowe  wzdłuż  istniejącego  cmentarza; 
w  zakresie  infrastruktury  technicznej:  sieć  wodociągowa,  sieć  kanalizacji  deszczowej,  sieć 
kanalizacji sanitarnej, sieć gazową, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna;

2.  Dla ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD ustala się:
- ulica projektowana KDD1/2 - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 10,00-12,00m 

zgodnie  z  rys.  planu;  jedna  jezdnia  dwupasowa  o  szerokości  6,0m;  lokalizacja  chodnika 
dwustronnie;  w  zakresie  infrastruktury  technicznej:  sieć  wodociągowa,  sieć  kanalizacji 
deszczowej,  sieć  kanalizacji  sanitarnej,  sieć  gazowa,  sieć  elektroenergetyczna,  sieć 
telekomunikacyjna;

3. Dla ulic wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW ustala się:
1) ulica projektowana 1KDW1/2 - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 10,00-15,00m 

zgodnie  z  rys.  planu;  jedna jezdnia  dwupasowa o  szerokości  5,0m;  lokalizacja  chodnika 
dwustronnie;  w  zakresie  infrastruktury  technicznej:  sieć  wodociągowa,  sieć  kanalizacji 
deszczowej,  sieć  kanalizacji  sanitarnej,  sieć  gazowa,  sieć  elektroenergetyczna,  sieć 
telekomunikacyjna;

2) ulica  projektowana  2KDW1/1  -  szerokość  w  liniach  rozgraniczających  8,00m  zgodnie  
z  rys.  planu;  jedna  jezdnia  jednopasowa  o  szerokości  3,5m;  lokalizacja  chodnika 
jednostronnie;  w  zakresie  infrastruktury  technicznej:  sieć  wodociągowa,  sieć  kanalizacji 
deszczowej, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna;

3)   ulica projektowana 3KDW1/1 - szerokość w liniach rozgraniczających 8,00m zgodnie z rys. 
planu; jedna jezdnia jednopasowa o szerokości 3,5m; w zakresie infrastruktury technicznej: 
sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć 
telekomunikacyjna;

4)  ulica projektowana 4KDW1/2 - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 10,00-22,00m 
zgodnie  z  rys.  planu;  jedna jezdnia  dwupasowa o szerokości  5,0m;  lokalizacja  chodnika 
wymiennie  jedno i  dwustronnie;  w zakresie  infrastruktury  technicznej:  sieć  wodociągowa, 
sieć  kanalizacji  deszczowej,  sieć  kanalizacji  sanitarnej,  sieć  gazowa,  sieć 
elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna;

4. Dla ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem KX ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 6,00m zgodnie z rys. planu;
2) wszelkie  roboty  ziemne  należy  uzgodnić  z  właściwymi  miejskimi  służbami  ds.  ochrony 

środowiska w zakresie geologii;
3)   wymóg uzyskania zezwolenia właściwych służb miejskich na wycięcie drzew;
4) możliwość realizacji kładki nad  korytem  rzeki, wyłącznie dla ruchu pieszego, pod warunkiem:

a) zachowania  naturalnego  ukształtowania  skarp  doliny  z  dopuszczeniem  zmian 
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ograniczonych tylko do usytuowania podpór (np. słupowych),
b) zachowania  światła  dla  swobodnego  przepływu  wody  o  maksymalnym  poziomie  do 

ustalenia na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Rozdział 4 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE l KOŃCOWE  

§  21.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, dla terenów objętych planem, ustala się dla naliczenia 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1) stawkę w wysokości 30 % - dla terenów: MNU, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,7MN, 8MN;
2)   stawkę w wysokości 0% - dla pozostałych terenów: 1MN, 9MN, 10MN, 11MN, NO, 1ZN, 2ZN, 

3ZN, 4ZN, WS, KDL1/2, KDD1/2, 1KDW1/2, 2KDW1/1, 3KDW1/1, 4KDW1/2, KX.

§ 22.  W granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku 
przyjętego  Uchwałą  Nr  673/XXXI/00  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  19  września  2000  roku 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 lutego 2001 roku poz. 194).

§ 23.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 24. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  30  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

    Tomasz Korga
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 347/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PŁOCKA
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku 
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 
880) w związku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta Płocka nie uwzględnia uwag zamieszczonych w poniższym wykazie.

Lp Data wpływu

Nazwisko, imię, 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi

Treść uwagi
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dot. 
uwaga     

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której uwaga 

dotyczy
Uzasadnienie nieuwzględnienia uwag

1 2 3 4 5 6 7

1. 16.07.2007
Sztomberski Henryk
ul. Wiśniewskiego 33

09-410 Płock

zmienić przeznaczenie  działki 
z terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
(3MN) na tereny zabudowy 
wielorodzinnej MW z 4-8 
mieszkaniami

     

1418/3

Dla terenu oznaczonego symbolem 
3MN plan ustala:
1)  przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna ekstensywna;
2)  przeznaczenie  dopuszczalne: 
usługi nieuciążliwe. 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                        o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 
Teren objęty ustaleniami przedmiotowego projektu planu wskazany jest 
w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płocka jako: obszar o wiodącej funkcji 
przyrodniczej oraz obszar adaptacji i intensyfikacji wiodącej funkcji 
mieszkalnictwa jednorodzinnego. Jednorodna funkcja indywidualnej 
zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z zapisami obowiązującego studium, 
stanowi uzupełnienie dotychczasowej funkcji mieszkalnej i w związku z 
powyższym dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka o nr 
ewidencyjnym 1418/3 projekt planu ustalił jako przeznaczenie 
podstawowe: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala się po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana przeznaczenia 
przedmiotowego terenu, działki o nr ew. 1418/3 z terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę wielorodzinną w formie 
małego domu wielorodzinnego jest więc niemożliwa w aspekcie 
zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka”, które nie przewidują 
na tym terenie zabudowy wielorodzinnej. 



Załącznik nr 3
                       do Uchwały Nr 347/XXIV/08 Rady Miasta Płocka

 z dnia 27 maja  2008 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PŁOCKA

o  sposobie  realizacji,  zapisanych  w  Miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego 
obszaru  położonego  w rejonie  ulicy  Gościniec  i  rzeki  Rosicy  w  Płocku  inwestycji  z  zakresu 
infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy  oraz  zasadach  ich 
finansowania.

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust.
1 pkt 2 i  3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr  142 poz.  1591 ze zmianami)  oraz ustawy z dnia  30 czerwca  2005 roku o finansach 
publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta Płocka rozstrzyga, co 
następuje:

I. Sposób realizacji zadań, które należą do zadań własnych gminy

1. Wykupy gruntów przeznaczonych na cele  publiczne obejmują tereny oznaczone w planie 
symbolami: 
3ZN o łącznej pow. 0,2036 ha - 2 036 m2 x 70 zł/m2 x 0,5 = 71 260,00 zł

2. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:
a) ciąg pieszy KX – 360 m2 x 110 zł/m2 = 39 600,00 zł 
b) kanalizacja deszczowa – 200 m x 302 zł/m = 60.400,00 zł
c) sieć wodociągowa – 200 m x 200 zł/m = 40.000,00 zł
d) kanalizacja sanitarna – 1230 m x 230 zł/m = 282.900,00 zł

II. Zasady finansowania 

1. Finansowanie inwestycji, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

2. Zadania z zakresu budowy ulic finansowane będą przez budżet gminy,
3. Zadania  z  zakresu  budowy  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej 

finansowane będą przez budżet miasta lub Wodociągi Płockie Sp. z o. o.
4. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy po uchwaleniu planu zostaną wpisane do 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
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