
UCHWAŁA Nr 858/LVI/97
Rady Miasta Płocka

z dnia 25 listopada 1997 roku

w sprawie  Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów usługowych
zawartych  pomiędzy  ulicami  Łukasiewicza,  Gałczyńskiego  i  Miodową
w Płocku.

Na  podstawie  art.  26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  o  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst -
Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) - uchwala się Miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych  zawartych  pomiędzy  ulicami
Łukasiewicza, Gałczyńskiego i Miodową w Płocku, zwany dalej planem.

§ 1

1. Plan  obejmuje  obszar  działek  Nr  Nr  220/2  i  221/1  stanowiących  własność  Gminy
Płock; dz. Nr 221/5, 221/6, 221/7 stanowiące własność skarbu państwa w wieczystym
użytkowaniu Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego Politechniki Warszawskiej w Płocku;
dz. Nr 222 stanowiącej  własność Petrochemii  S.A.  -  ograniczony od wschodu ulica
Łukasiewicza, od południa Gałczyńskiego, od zachodu i południa ulica Miodową, które
stanowią również zakres ustaleń planu.

2. Granice obszaru objętego planem pokrywają się z granicami obszaru przewidzianego
jako  rezerwa  dla  potrzeb  rozwojowych  Politechniki  w  obowiązującym  Planie
zagospodarowania  przestrzennego  Zespołu  Jednostek  Osadniczych  Płocka
zatwierdzonego Uchwałą Nr 23/IV/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia
28.12.1984  r.,  którego  ważność  przedłużyła  ocena  skutków  zmian
w  zagospodarowaniu  przestrzennym  Jednostek  Osadniczych  m.  Płocka  i  oceny
aktualności  planu uchwaloną przez b. MRN w Płocku uchwałą Nr XVI/74/90 z dnia
22.03.1990 r.



§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zmiana  ustaleń  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  Zespołu  Jednostek

Osadniczych Płocka w obszarze wymienionym w § 1 niniejszej uchwały
2. Wprowadzenie  różnorodnych  funkcji  usługowych  służących  realizacji  celów

publicznych ponadlokalnych i lokalnych
3. Udrożnienie lokalnego układu komunikacyjnego
4. Umożliwienie  działalności  różnych  podmiotów  przy  jednoczesnej  minimalizacji

wzajemnych konfliktów
5. Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) obszar o funkcji usług - nauki i oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem U.O.

2) obszary o funkcjach usługowych oznaczone na rysunku planu symbolami: U.1., U.2,

U.3, U.T,
3) obszar  o  funkcji  zieleni  izolacyjnej  urządzonej  oznaczony  na  rysunku  planu

symbolem Z.I.,
4) zasady uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej naniesione na rysunku planu.

2. Na  obszarach,  o  których  mowa  w  ust.  1  ustala  się  przeznaczenie  podstawowe
i dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

1) linie  rozgraniczające  obszarów o  różnym przeznaczeniu  bądź  różnych  zasadach
zagospodarowania.

2) linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone.

§ 5

Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  decyzjach  administracyjnych  należy
określać według zasad ustalonych dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
o  których  mowa  w  §§ 7,  8,  9,  10,  11,  12  z  uwzględnieniem  ustaleń  dotyczących
infrastruktury technicznej, wymienionych w §§ 13 i 14.



§ 6

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu wyszczególnionego w § 3 uchwały,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale -  należy  przez  to  rozumieć  niniejszą  Uchwałę  Rady  Miasta  Płocka,  o  ile
z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) 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  Kodeksu  postępowania
administracyjnego),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali
1:500 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) obszarze -  należy  przez  to  rozumieć  teren  o  określonym  rodzaju  przeznaczenia
podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 7

1. Na  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  U.O ustala  się  jako
przeznaczenie podstawowe – funkcję usługową nauki i oświaty – obszar zabudowany
obiektami  Ośrodka  Naukowo  –  Dydaktycznego  Politechniki  Warszawskiej  w  Płocku
oraz rezerwa terenu dla rozbudowy Ośrodka i lokalizacji funkcji nauki i oświaty.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
i kształtowania zabudowy:
1) lokalizowanie  obiektów związanych  wyłącznie  z  podstawową funkcją  obszaru,  tj.

obiektów naukowo – dydaktycznych,
2) wykształcenie wnętrz urbanistycznych jednorodnych funkcjonalnie, z towarzyszącą

zielenią urządzoną,
3) stosowanie wyróżników urbanistycznych i architektonicznych dla podkreślenia rangi

i atrakcyjności terenu z uwzględnieniem walorów obszarów biologicznie czynnych –
jaru rzeki Brzeźnicy,

4) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych w ramach obszaru wyznaczonego
liniami rozgraniczającymi,



5) obowiązek projektowania kompleksowego dla całego obszaru funkcjonalnego,
6) wykształcenie ciągów pieszych: od ul. Miodowej, od gmachu głównego Politechniki

o  szerokości  min.  10,0  m,  od  ulicy  Łukasiewicza o  szerokości  min.  10,0  m  wg
rysunku planu,

7) zakaz  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  pola  elektromagnetyczne
wykorzystywanych  do  celów  radiokomunikacji,  radiolokacji  i  radionawigacji,  za
wyjątkiem urządzeń dla potrzeb Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego,

8) możliwość zamiany działek nr 220/2 i 221/1 stanowiących własność Gminy Płock na
część  działki  nr  221/5  będącej  w  użytkowaniu  Ośrodka  Politechniki  położonej
pomiędzy ulicami Gałczyńskiego, Miodową i projektowaną 2.D.1/2, z jednoczesnym
przeniesieniem  funkcji  tych  obszarów,  tj  obszaru  U.2  na  miejsce  obszaru  U.O
sąsiedztwie obszaru oznaczonego symbolem U.1

3. Jako  przeznaczenie  dopuszczalne dla obszaru,  o  którym mowa w ust.  2  ustala  się
funkcję mieszkaniową dla pracowników uczelni realizowaną jako samodzielne budynki
lub wbudowaną.

4. Dla realizacji zabudowy, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 ustala się:
1) linie zabudowy określone na rysunku planu,
2) wysokość  zabudowy  minimum  2  kondygnacje,  z  poddaszem  użytkowym,  zakaz

stosowania dachów strzelistych i mansardowych,
3) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,  kiosków i  innych obiektów (szczęki,

przyczepy, stragany itp.) dla prowadzenia handlu i małej gastronomii,
4) obsługę  komunikacyjną  od  ulicy  Gałczyńskiego  nowoprojektowaną  ulicą  L1/2

(przedłużenie ulicy Jaśminowej) jako wjazd główny oraz od ulicy Miodowej, wejście
piesze od ulicy Łukasiewicza

5) dopuszcza  się  modernizację,  przebudowę,  rozbudowę  istniejących  obiektów
kubaturowych

§ 8

1. Na  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  U.1 ustala  się  jako
przeznaczenie podstawowe funkcję usługowo – handlową.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
i kształtowania zabudowy:
1) lokalizowanie obiektów usług handlu i gastronomii związanych z funkcjonowaniem

Politechniki oraz usług ogólnomiejskich dla potrzeb miasta,
2) wykształcenie wzdłuż projektowanej ulicy 1.D – na przedłużeniu ulicy Jaśminowej

oraz  przy  granicy  obszaru  U.3  –  pasażu  zabudowy  handlowej  z  możliwością



zabudowy  pierzejowej  z  następującym  programem  usług:  sklepy:  księgarnie,
papiernicze,  spożywcze,  odzieżowe;  obiekty  gastronomii:  bistra,  kawiarnie,  bary
szybkiej obsługi, kluby, biblioteki itp.,

3) lokalizowanie obiektów wielkoprzestrzennych, np wielobranżowe domy handlowe,
4) możliwość podziału na działki,
5) obowiązek projektowania kompleksowego dla całego obszaru funkcjonalnego,
6) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych w ramach obszaru wyznaczonego

liniami  rozgraniczającymi  dostępnych  od  projektowanej  ulicy  2.D1/2.  Zakaz
lokalizowania parkingów w pasie między linią rozgraniczającą ulicy Gałczyńskiego
a linią zabudowy, przeznaczonym na ciągi piesze z zielenią urządzoną, “reklamy”
i małej architektury,

7) zakaz  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  pola  elektromagnetyczne
wykorzystywanych do celów radiokomunikacji, radiolokacji i radionawigacji,

8) zakaz lokalizacji obiektów innych funkcji niż ustalona planem dla tego obszaru.
3. Dla realizacji zabudowy, o której mowa w ust. 2 ustala się:

1) linie zabudowy określone na rysunku planu,
2) wysokość  zabudowy  minimum  2  kondygnacje,  z  poddaszem  użytkowym,  zakaz

stosowania dachów strzelistych i mansardowych,
3) stosowanie detalu architektonicznego oraz formy architektonicznej dla podkreślenia

rangi i atrakcyjności terenu, 
4) zakaz  lokalizowania  zabudowy tymczasowej,  kiosków i  innych obiektów (szczęki,

przyczepy, stragany) dla prowadzenia handlu i małej gastronomii,
5) linie  rozgraniczające  obszaru  postulowane  (nieobowiązujące)  zostaną  ściśle

określone  po  określeniu  programu  realizowanego  przez  Ośrodek  Naukowo  –
Dydaktyczny Politechniki, na etapie projektowania kompleksowego Politechniki, lub
obszaru usług U.1,

6) obsługę komunikacyjną od projektowanych ulic dojazdowych

§ 9

1. Na  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  U.2 ustala  się  jako
przeznaczenie podstawowe funkcję usługową – usługi ogólnomiejskie.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
i kształtowania zabudowy;
1) lokalizowanie obiektów o charakterze usługowym – usługi ogólnomiejskie, np. banki,

obiekty użyteczności publicznej, biurowce, wielkoprzestrzenne obiekty handlowe,
2) wykształcenie wnętrza urbanistycznego, z towarzyszącą zielenią urządzoną,



3) stosowanie  wyróżników  architektonicznych  dla  podkreślenia  rangi  i  atrakcyjności
obszaru,

4) zabezpieczenie  miejsc  postojowych  niezbędnych  dla  prowadzenia  działalności
w granicach posiadanej działki,

5) zakaz  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  pola  elektromagnetyczne
wykorzystywanych do celów radiokomunikacji, radiolokacji i radionawigacji,

6) możliwość podziału na działki z zachowaniem dostępności komunikacyjnej od ulicy
Miodowej L1/2, minimalna szerokość frontu działki 30,0m,

7) możliwość zamiany działek nr 220/2 i 221/1 stanowiących własność Gminy Płock na
część  działki  nr  221/5  będącej  w  użytkowaniu  Ośrodka  Politechniki  położonej
pomiędzy ulicami Gałczyńskiego, Miodową i projektowaną 2.D.1/2, z jednoczesnym
przeniesieniem funkcji  tych obszarów, tj.  obszaru U.2 na miejsce części  obszaru
U.O w sąsiedztwie obszaru oznaczonego symbolem U.1

3. Dla realizacji zabudowy, o której mowa w ust. 2 ustala się:
1) linie zabudowy określone na rysunku planu,
2) wysokość zabudowy minimum 2 kondygnacje,
3) zakaz stosowania dachów strzelistych, mansardowych,
4) zakaz  lokalizowania  zabudowy tymczasowej,  kiosków i  innych obiektów (szczęki,

stragany, przyczepy itp.) dla prowadzenia handlu i małej gastronomii,
4. Obsługę komunikacyjną od ulicy Miodowej.

§ 10

1. Na  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  U.3 ustala  się  jako
przeznaczenie podstawowe funkcję usługową – usługi ogólnomiejskie.

2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
i kształtowania zabudowy:
1) lokalizowanie obiektów o charakterze usługowym – usługi ogólnomiejskie, np. banki,

obiekty użyteczności publicznej, biurowce, obiekty handlowe, stacja paliw
2) stosowanie  wyróżników  architektonicznych  dla  podkreślenia  rangi  i  atrakcyjności

obszaru,
3) zabezpieczenie  miejsc  postojowych  niezbędnych  dla  prowadzenia  działalności

w granicach posiadanej działki,
4) zakaz  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  pola  elektromagnetyczne

wykorzystywanych do celów radiokomunikacji, radiolokacji i radionawigacji,
5) możliwość podziału na działki i szerokości frontu min. 30,0m.



3. Dla realizacji zabudowy, o której mowa w ust. 2 ustala się:
1) linie zabudowy określone na rysunku planu,
2) wysokość zabudowy minimum 1 kondygnacja,
3) stosowanie detalu architektonicznego oraz formy architektonicznej dla podkreślenia

rangi i atrakcyjności obszaru,
4) zakaz stosowania dachów strzelistych, mansardowych,
5) zakaz  lokalizowania  zabudowy tymczasowej,  kiosków i  innych  obiektów (szczęki,

stragany, przyczepy itp.) dla prowadzenia handlu i małej gastronomii,
6) obsługę komunikacyjną od ulicy Łukasiewicza i  ulicy Gałczyńskiego.  Rozwiązania

techniczne  wjazdów  i  wyjazdów  do  i  z  obszaru  U.3  winny  uwzględnić  pasy
wyłączenia i włączenia wg warunków uzyskanych w Zarządzie Drogi

§ 11

1. Na  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  Z.I ustala  się  jako
przeznaczenie podstawowe funkcję zieleni izolacyjnej urządzonej.

2. Dla  obszaru,  o  którym  mowa  w  ust.  1  ustala  się  następujące  zasady
zagospodarowania:
1) stosowanie  zieleni  urządzonej  niskiej  i  wysokiej  jako  pasa  izolującego  od  ulicy

Łukasiewicza,
2) urządzenie ciągów pieszych,
3) zakaz  lokalizacji  obiektów  kubaturowych  i  innych  niezwiązanych  z  funkcją

podstawową,
4) zakaz  lokalizowania  zabudowy tymczasowej,  kiosków i  innych obiektów (szczęki,

stragany, przyczepy itp.) dla prowadzenia handlu i małej gastronomii.

§ 12

1. Na  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  U.T ustala  się  jako
przeznaczenie podstawowe funkcję usług technicznych.

2. Dla  obszaru,  o  którym  mowa  w  ust.  1  ustala  się  następujące  zasady
zagospodarowania:
1) lokalizowanie  obiektów  związanych  z  obsługą  techniczną  istniejącego  osiedla

mieszkaniowego i projektowanego zainwestowania usługowego,
2) zakaz lokalizacji innych funkcji niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym,
3) zakaz  lokalizowania  zabudowy tymczasowej,  kiosków i  innych obiektów (szczęki,

stragany, przyczepy itp.) dla prowadzenia handlu i małej gastronomii.



§ 13

W zakresie komunikacji ustala się:
1. Obsługę  komunikacyjną  obszaru  objętego  niniejszym  planem  ulicami  dojazdowymi

poprzez skrzyżowania z ulicami Łukasiewicza, Gałczyńskiego i Miodową.

2. Ulica  Łukasiewicza  Z w liniach  rozgraniczających  zmiennych  jak  na  rysunku  planu.
Obowiązuje  linia  zabudowy  określona  na  rysunku  planu.  Ustala  się  konieczność
przeniesienia przystanku komunikacji miejskiej w związku z projektowanym wjazdem w
obszar  U.3  –  za  skrzyżowanie  w  kierunku  północnym.  Dopuszcza  się  lokalizację
wiatokiosku.

3. Ulica Gałczyńskiego Z w liniach rozgraniczających zmiennych określonych na rysunku
planu.  Linia  zabudowy  określona  na  rysunku  planu.  Dopuszcza  się  możliwość
lokalizowania miejsc postojowych.

4. Ulica  Miodowa  L  1/2 w  liniach  rozgraniczających  określonych  na  rysunku  planu.
Obowiązuje  linia  zabudowy określona  na  rysunku  planu.  Dopuszcza  się  możliwość
lokalizowania miejsc postojowych.

5. Ulica  1.D 1/2 stanowiąca przedłużenie ulicy Jaśminowej  w liniach rozgraniczających
określonych  na  rysunku  planu,  dopuszcza  się  możliwość  lokalizowania  miejsc
postojowych.

6. Ulica 2.D 1/2 obsługująca obszar usług ogólno – miejskich w liniach rozgraniczających
określonych  na  rysunku  planu,  dopuszcza  się  możliwość  lokalizowania  miejsc
postojowych.

7. Na terenach pasów ulicznych dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych wg rysunku
planu.

8. Na terenach pasów ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dopuszcza się
lokalizowanie  przystanków komunikacji  miejskiej  w zatokach przeznaczonych na  ten
cel. Dopuszcza się lokalizację wiatokiosków na przystankach komunikacji miejskiej.

9. Na  terenach  pasów  ulicznych  ustala  się  realizację  sieci  uzbrojenia  terenu  pod
warunkiem nie naruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących
dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

 

§ 14

W  celu  umożliwienia  właściwej  eksploatacji  projektowanej  zabudowy oraz  zachowania
warunków ochrony środowiska ustala się:



1. Zaopatrzenie  w  wodę  z  projektowanej  w  ulicach  sieci  wodociągowej,  zasilanej
z wodociągu magistralnego usytuowanego w ulicy Gałczyńskiego.

2. Odprowadzenie  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  do  projektowanej  w  ulicach
kanalizacji  sanitarnej,  włączonej  do  istniejącego  kolektora  usytuowanego  w  ulicy
Miodowej lub istniejącego kolektora w ulicy Gałczyńskiego. Zakaz budowy urządzeń do
biologicznego  oczyszczania  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  oraz  zbiorników  do
czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych

3. Odprowadzenie  wód  deszczowych  do  projektowanej  w  ulicach  sieci  kanalizacji
deszczowej włączonej do istniejących na obszarze objętym planem kolektorów.

4. Zaopatrzenie w ciepło z projektowanej  w ulicach sieci cieplnej  zasilanej  z istniejącej
sieci magistralnej w ulicy Gałczyńskiego lub z projektowanej w ulicach sieci gazowej
włączonej do gazociągu w ulicy Gałczyńskiego. Zakaz budowy nieekologicznych źródeł
ciepła.

5. Zaopatrzenie w gaz z projektowanej w ulicach sieci gazowej włączonej do gazociągu
magistralnego w ulicy Gałczyńskiego.

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej. Plan ustala
rezerwę terenu dla projektowanych linii elektroenergetycznych i kanalizacji telefonicznej
w  liniach  rozgraniczających  ulic.  Lokalizację  stacji  transformatorowej  ustala  się  na
obszarach funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami U.1, U.2, U.3 lub
U.O  oraz  U.T  –  stosownie  do  potrzeb,  z  wydzieleniem  odpowiednich  terenów
w procesie przygotowywania inwestycji.

§ 16

Tracą  moc  ustalenia  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  Zespołu  Jednostek
Osadniczych Płocka zatwierdzonego Uchwałą Nr 23/IV/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w  Płocku  z  dnia  28.12.1994  r.  oraz  ocena  skutków  zmian  w  zagospodarowaniu
przestrzennym  Jednostek  Osadniczych  m.  Płocka  i  oceny  aktualności  tego  planu
uchwaloną przez b. MRN w Płocku uchwałą Nr XVI/74/90 z dnia 22.03.1990 r. dla obszaru
objętego niniejszym planem.

§ 17

Na  podstawie  art.  10  ust.  3  oraz  art.  36  ust.  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.
o  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  415)  ustala  się  jednorazową
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.



§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płocka.

§ 19

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Płockiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Andrzej Bukowski


