
PROTOKÓŁ

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

„Swojska - Nowickiego” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 11 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka
przez Annę Dzięcioł – starszego specjalistę 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 2017 roku poz. 1073) w dniu 14 grudnia 2017 roku o
godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję
publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w projekcie  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Nowickiego” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki  Przestrzennej Miasta w
Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka,  który powitał osoby
przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swojska - Nowickiego w
2015 roku i obecnie jesteśmy na etapie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu. Następnie pan kierownik oddał głos projektantowi planu. 

Projektant  planu  –  pan  Michał  Sobieraj  przedstawił  główne  założenia  projektu  planu  oraz
zmiany, które zostały wprowadzone po pierwszym wyłożeniu, polegające na:

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

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

• wprowadzenie terenów mieszkaniowych w południowej części projektu planu;

• uwzględnieniu złożonych uwag dotyczących zmiany kategorii  drogi ul. Gościniec jako
drogi publicznej 

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pan Stanisław Mańka– przedstawił swoje uwagi odnośnie projektowanego skrzyżowania
ulicy  Czerwonych  Kosynierów  z  ulicą  Nowickiego,  które  nie  spełnia  wymagań  aktualnie
obowiązujących przepisów, gdyż droga uprzywilejowana powinna mieć spadek rzędu 4%, a
droga podporządkowana nie więcej niż 3%, obie te drogi na tym skrzyżowaniu mają powyżej
6%.  Mieszkańcy  obawiają  się  tego  skrzyżowania,  ponieważ  w  porze  szczytu  na  ulicy
Nowickiego przy obecnym natężeniu ruchu jest niebezpiecznie, a może to narastać. Poprosił o
informację jakie są zamierzenia w celu rozwiązania tego problemu.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  realizacja  tego  skrzyżowania  będzie  wymagać
przebudowy ulicy Nowickiego i  będzie możliwa po spełnieniu warunków technicznych, które
mówią o dopuszczalnych spadkach. Ponadto możliwe jest, że rozwiązaniem technicznym może
być  skrzyżowanie  w  formie  ronda,  wówczas  poprawi  to  bezpieczeństwo,  gdyż  każdy  kto
dojeżdża do ronda musi zwolnić.
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2. Pan Stanisław Mańka stwierdził, że wybudowana nowa ulica św. Wojciecha zapewnia
dobre  skomunikowanie  osiedla  z  ulicą  Nowickiego.  Skrzyżowanie  to  nie  stanowi  problemu
ponieważ  nie  ma   tam  takiej  sytuacji  jak  przy  skrzyżowaniu  Czerwonych  Kosynierów  z
Nowickiego. Ponadto budowa tego skrzyżowania (Czerwonych Kosynierów/Nowickiego) będzie
wymagała likwidacji zatok parkingowych, żeby poprawić widoczność.

Projektant podkreślił, że ul. św Wojciecha będzie obsługiwała również tereny które do tej pory
nie były zabudowane, a po wejściu w życie projektu planu uzyskają one taką możliwość, wobec
czego zwiększy się również ruch samochodów i wówczas nowe połączenie z ulicą Nowickiego
będzie zasadne.

3. Pan Andrzej  Smardzewski zadał  pytanie  do  projektanta  „czym się  sugerował  przy
działce na św. Jerzego, teren 9MN, że zabrał z mojej działki 1200 metrów pod zieleń?” oraz
poinformował,  że zgłaszał swoje zastrzeżenia na piśmie i do dnia dzisiejszego nie otrzymał
odpowiedzi.

Projektant udzielił  wyjaśnień, że niczego nie zabrał, a teren od lat jest faktycznie terenem
zielonym oraz, że w obowiązującym miejscowym planie cześć działki również jest wskazana
pod zieleń.

Pani  Aneta  Pomianowska  –  Molak  poinformowała,  że  w  procedurze  sporządzania  planów
miejscowych  określony  jest  sposób  rozpatrzenia  złożonych  uwag  i  następuje  to  w  formie
Zarządzenia Prezydenta Miasta. Ustawa nie przewiduje udzielenia indywidualnej odpowiedzi dla
każdego mieszkańca.

4. Pani Halina Dąbrowska  zadała pytanie „jakie są warunki zabudowy działki na której
jest  jej  budynek  mieszkalny,  na  której  w  dalszym  ciągu  jest  linia  zabudowy  od  lasu  12
metrów?”  oraz  poprosiła  o  wyjaśnienie  jak  można  tą  działkę  zabudować,  przebudować
istniejący budynek,  z  czego wynika odległość 12 metrów od lasu oraz czy urząd ma taką
wiedzę iż od stycznia zmienia się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i odległość
od lasu zostanie zmniejszona do 4 metrów.

Projektant  poinformował,  że  w  obecnej  sytuacji  możliwe  jest  rozbudowanie  istniejącego
budynku jedynie pomiędzy określonymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu (12
metrów od lasu i 4 metry od ciągu pieszo- jezdnego) oraz, że odległość 12 metrów od lasu
wynika  z  obowiązujących  warunków  technicznych,  którą  zobowiązani  jesteśmy  nanieść.
W innym przypadku wojewoda może uchylić plan miejscowy.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż w przypadku wejścia w życie od stycznia nowych warunków
technicznych i  nowych odległości  tj.  4  metrów od lasu będziemy zobowiązani  doprowadzić
projekt planu do zgodności z przepisami odrębnymi. 

5. Pan Czesław Krakowski poprosił o potwierdzenie faktu, iż planowana jest budowa drogi
od tzw. starej ul. Gościniec w kierunku Małej Rosicy.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził, że w projekcie planu zaprojektowano przebieg ul. Gościniec w
kierunku Małej Rosicy.

6. Pan  Czesław  Krakowski  poinformował,  że  zaprojektowanie  tejże drogi  oznacza
likwidację  hodowli  koni,  która  jest  prowadzona  w  istniejącym  tam  gospodarstwie,  gdyż
przecina ona gospodarstwo na pół. Ponadto urząd miasta ma zapewnioną służebność dojazdu
do rowu „Mała Rosica”  i  nie  ma potrzeby budowy tej  drogi.  Właścicielka pozostałych kilku
działek miała dostęp do drogi publicznej,  ale w momencie sprzedaży działek zaorała  swoją
drogę.

Pani Aneta Pomianowska -Molak wyjaśniła, iż urząd projektując tę drogę nie miał zamiaru,
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niszczyć  ani  hodowli  ani  gospodarstwa.  Podjęte  działania  są  wyłącznie  rozwiązaniami
planistycznymi,  żeby grunty które  graniczą z istniejącą drogą polną miały dostęp do drogi
publicznej.

7. Pan  Czesław  Krakowski  poinformował,  że  w  2013  roku  Urząd  Miasta  wystąpił  z
wnioskiem do sądu o zasiedzenie tejże drogi jednak sąd oddalił wniosek, a Urząd odwołał się
do wyższej instancji. Czy nie należałoby poczekać na orzeczenie sądu?

Pani  Aneta  Pomianowska -Molak  wyjaśniła  iż  to  są  dwie  różne  sprawy,  gdyż  sporządzanie
planów miejscowych wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a sąd
reguluje tutaj kwestie cywilne związane własnością gruntu. 

8. Pan Czesław Krakowski zaproponował, aby wykupić 100 metrowy odcinek przez działkę
przy ulicy Niedzielaka, której właściciel składał ofertę sprzedaży do urzędu miasta, jednak ze
względu na niską cenę jaką zaproponowało miasto, zrezygnował.

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, iż ceny gruntów wynikają z przeprowadzonych
operatów szacunkowych.

Projektant poinformował, że droga została wprowadzona po pierwszym wyłożeniu ze względu
an uwagi jakie wpłynęły do urzędu.

Pan Łukasz Ozimek dodał, że było kilka uwag mieszkańców i komórki organizacyjnej z urzędu
miasta o wprowadzenie tej drogi jako publicznej.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi
należy wnieść na piśmie w terminie do 12 stycznia 2018 roku. 

Dyskusja została zakończona o godz. 1720. 

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

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 11 stycznia 2018 roku.

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