
UCHWAŁA Nr 703/XXXIII/00
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 listopada 2000 r.

w  sprawie:  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu
położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja.

Na  podstawie  art.  7  i  art.  26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  o  zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia  8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz.U. z 1996r.
Nr 13,  poz.  74,  Nr  58,  poz.  261,  Nr 106,  poz.  496,  Nr  132,  poz.  622;  z 1997r.  Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552 i Nr 62,
poz.  718)  w związku z art.  92  ust.  3  ustawy z dnia  5  czerwca 1998r.  o  samorządzie
powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718),

Rada Miasta Płocka
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku

u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja, zawierający następujące ustalenia:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.
1. Plan  obejmuje  obszar  o  powierzchni  0,1065ha,  stanowiący  działkę  oznaczoną

w ewidencji gruntów numerem 565, położony przy ul. Królewieckiej w Płocku, którego
granice wyznaczają: od strony północnej - odcinek oznaczony na rysunku planu literami
A-B,  stanowiący  południową  linię  rozgraniczającą  ulicy  Królewieckiej,  od  strony
wschodniej  -  odcinek  oznaczony  na  rysunku  planu  literami  B-C-D,  stanowiący
zachodnią  linię  rozgraniczającą  ulicy  1  Maja,  od  strony  południowej  -  odcinek
oznaczony na rysunku planu literami  D-E, stanowiący północną granicę działki nr ew.
566/1,  od  strony  zachodniej  -  odcinek  oznaczony  na  rysunku  planu  literami  E-A,
stanowiący wschodnią granicę działki nr ew. 564/3.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500.

§ 2.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenu umożliwiająca wprowadzenie nowych

zasad zabudowy i zagospodarowania.
2. Stworzenie  podstaw  materialno-prawnych  do  wydawania  decyzji  o  warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym w zakresie komunikacji, inżynierii

i ekologii.

§ 3.
Przedmiotem ustaleń planu są:
1. Przeznaczenie terenu pod zabudowę handlowo-usługowo-mieszkalną.
2. Linie rozgraniczające przyległych ulic: Królewieckiej i 1-go Maja oraz linie zabudowy.
3. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej.



4. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu.
5. Zasady podziału terenu.
6. Zasady ochrony dóbr kultury.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu.

§ 4.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1.  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000r. Nr 12, poz. 136),

2.  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),

3.  planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz
z rysunkiem planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej

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

5.  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie - taką
funkcję, która powinna przeważać (co najmniej 50%) na terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi,

6.  terenie  -  należy  przez  to  rozumieć  teren,  wyznaczony  na  rysunku  planu  liniami
rozgraniczającymi  oraz  oznaczony symbolami  literowymi,  o  ile  z treści  przepisu nie
wynika inaczej,

7.  uciążliwości  obiektów  i  urządzeń  -  należy  przez  to  rozumieć  negatywne  ich
oddziaływanie na otoczenie,  powodowane emisją gazów i pyłów, zapachów, hałasu,
promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego
z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń,

8.  linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym
sposobie użytkowania,  zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym,
różnej funkcji, w tym również ulic, ustalone niniejszym planem,

9.  linii  zabudowy ściśle określonej  -  należy przez to  rozumieć granicę obowiązującego
sytuowania  frontowych  ścian  budynków  (obiektów  kubaturowych)  zaliczonych  wg
obowiązujących norm do kubatury budynku w całości.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 5.
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UM ustala się jako przeznaczenie

podstawowe funkcje handlowo - usługowo - mieszkaniowe.
1)  Funkcja handlowo - usługowa co najmniej w parterze budynku.
2)  Funkcja mieszkaniowa na kondygnacjach powyżej parteru.
3)  Dopuszcza się przeznaczenie całego obiektu na cele handlowo-usługowe bez funkcji

mieszkaniowej.
4)  Nie dopuszcza się innych funkcji niż funkcja podstawowa.

2. Ustala się:
1)  Linie  rozgraniczające  przyległych  ulic:  Królewieckiej  i  1-go  Maja  w  istniejących

granicach własności wg oznaczenia na rysunku planu.
2)  Linie zabudowy jako ściśle określone wg oznaczenia na rysunku planu.

3. Plan ustala zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
1)  Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
2)  Odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
3)  Odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji miejskiej.



4)  Zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci cieplnej. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło
w oparciu o indywidualne źródła ciepła (gaz, energia elektryczna).

5)  Zasilanie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej prowadzonej
w liniach rozgraniczających ulic.

6)  Zakaz stosowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych i energetycznych.
7)  Obowiązek gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach na terenie posesji  oraz

ich  usuwanie  w  systemie  oczyszczania  stosowanym  w  gospodarce  komunalnej
miasta.

4. Ustala  się  następujące  warunki,  zasady  i  standardy  kształtowania  zabudowy  oraz
urządzenia terenu:
1)  Powierzchnię zabudowy od 45 do 60% powierzchni działki.
2)  Powierzchnię biologicznie czynną minimum 20% powierzchni działki.
3)  Zachowanie istniejącego drzewostanu wzdłuż ulic Królewieckiej i 1-go Maja.
4)  W zakresie zabudowy ustala się:

a.  minimalną  wysokość  zabudowy  -  trzy  kondygnacje  nadziemne  +  poddasze
użytkowe, tj. 9 m od poziomu terenu do gzymsu-okapu budynku,

b.  maksymalną  wysokość  zabudowy  do  czterech  kondygnacji  nadziemnych
+ poddasze użytkowe, tj. 14 m od poziomu terenu do gzymsu-okapu budynku,

c.  możliwość  zwiększenia  wysokości  budynku  o  jedną  kondygnację,  w narożnej
części  działki  przy zbiegu  ulic  Królewieckiej  i  1-go  Maja  (nie  więcej  niż  10m
wzdłuż  w/w  ulic  od  narożnika  działki),  w  celu  stworzenia  akcentu
architektonicznego w przestrzeni ulicznej skrzyżowania. Zalecane szczegółowe
opracowanie detalu architektonicznego narożnej części obiektu,

d.  dachy dwu i  wielospadowe o kącie  nachylenia  połaci  od 25 do 35°.  Kalenice
dachów równoległe do przylegających ulic,

e.  zakaz budowy wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,
f.   zakaz  realizacji  budynków  tymczasowych  (w  rozumieniu  przepisów  prawa

budowlanego).
5)  Zapewnienie,  w  granicach  posesji,  miejsc  postojowych  niezbędnych  do

prawidłowego funkcjonowania obiektu.
6)  Na  terenie  objętym  planem  ustala  się  zakaz  lokalizowania  obiektów  i  urządzeń

produkcyjnych, handlu hurtowego i innych mogących powodować wzmożony ruch
pojazdów bądź inną uciążliwość dla otoczenia.

5. Plan ustala następujące zasady podziału terenu:
1)  Dopuszcza  się  podział  działki  wg  zasady  określonej  na  rysunku  planu

z zastrzeżeniem, że szerokość frontów działek powstałych po wydzieleniu wyniesie
co najmniej 12m.

2)  Dokonanie podziału jest możliwe po opracowaniu koncepcji zagospodarowania dla
całości terenu.

6. Zasady ochrony dóbr kultury:
1)  Na terenie objętym planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej.
2)  Wszelka działalność realizacyjna związana z zabudową, modernizacją, przebudową,

renowacją i remontem obiektów wymaga uzgodnienia z odpowiednimi organami.
3)  W strefie ochrony konserwatorskiej należy:

a)  utrzymać historyczny przebieg ulicy Królewieckiej,
b)  zachować jednolity charakter pierzei, gabaryty budynków, wysokości i geometrii

dachów,
c)  w  nowoprojektowanych  budynkach  stosować  współczesne  formy

architektoniczne harmonizujące z otoczeniem.
7. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenu plan ustala:

1)  obsługę komunikacyjną terenu z przylegających ulic 1-go Maja i ulicy Królewieckiej,
oznaczonych  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  śródmieścia  miasta
Płocka uchwalonego uchwałą  nr  531/LIII/94  z dnia  29  marca 1994r.,  symbolami
17L1/2 i 12L1/2,



2)  oznaczenia  wjazdów  i  wyjazdów  na  tereny  posesji  wg  oznaczeń  podanych
orientacyjnie na rysunku planu,

3)  zaleca się jako korzystne urządzenie wjazdu od ul. 1-go Maja pomiędzy kolektorem
cieplnym, a budynkiem 1-go Maja 7b.

Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 6.
Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy dla terenów objętych planem ustala
się  dla  naliczenia  jednorazowej  opłaty  z tytułu  wzrostu  wartości  nieruchomości  stawkę
w wysokości 10%.

§ 7.
W  granicach  terenu  objętego  niniejszym  planem  tracą  moc  ustalenia  zawarte
w  miejscowym  szczegółowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Śródmieścia
miasta  Płocka,  zatwierdzonego  uchwałą  nr  531/LIII/94  Rady  Miasta  Płocka  z dnia  29
marca 1994r. (Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego z 1994r. Nr 6, poz. 66).

§ 8.
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy
niniejszej uchwały.

§ 9.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 10.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Wojciech Hetkowski


