
PROTOKÓŁ

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

„Górna-Ośnicka” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 21 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez
Joannę Gajek – inspektora 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 14 września 2016
roku o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Plac Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję
publiczną nad rozwiązaniami  przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie otworzył Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta  Wydziału
Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta  Urzędu  Miasta  Płocka,  który  powitał  przybyłych  oraz
przedstawił  autorkę  projektu  planu  panią  profesor  dr  hab.  inż.  arch.  Krystyną  Gruszecką
reprezentującą STUDIO KA, z  Wólki Kozodawskiej. Następnie Pan Kierownik przedstawił porządek
spotkania,  zgodnie z  którym na początku projektant omówi główne założenia projektu planu,  a
następnie odbędzie się dyskusja. 

Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka  swoje  wystąpienie  rozpoczęła  od  omówienia  procedury
sporządzenia prezentowanego projektu planu, następnie przedstawiła jego główne założenia oraz
uwarunkowania,  które  miały  wpływ  na  przyjęte  rozwiązania.  Podczas  swojej  wypowiedzi  Pani
profesor bardzo mocno podkreśliła rolę jaką w procedurze odgrywa lokalna społeczność. Na koniec
poinformowała, iż niezależnie od zgłoszonych podczas dzisiejszej dyskusji zastrzeżeń do projektu
planu konieczne jest złożenie uwag na piśmie w terminie określonym w ogłoszeniu to jest do dnia
3 października 2016 r. 

Następnie projektant planu zaprosił  do zadawania pytań informując jednocześnie o konieczności
przedstawiania się  z imienia i  nazwiska w celu odnotowania tego w protokole,  sporządzonym z
dyskusji. 

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pan  Zbigniew  Zimny  reprezentujący  mieszkańców  ul.  Ośnickiej  i  ul.  Dziedziniec,
zaprotestował przeciwko ustaleniom planu. Ulica Dziedziniec kończy się aktualnie na stoku skarpy a
jej odchylenie w lewo wchodzi na sąsiednie działki. Wykluczona jest absolutnie budowa drogi 8KDD
–  przedłużenia  ul.  Dziedziniec  jako  łącznika  z  ul.  Ośnicką.  Układ  dróg  powinien  pozostać  w
aktualnym,  niezmienionym  stanie,  by  nie  zakłócać  spokoju  mieszkańców  i  nie  powodować
wzmożonego ruchu na osiedlu. Osobnym problem jest konieczny w sytuacji realizacji drogi, zabór
mienia, nieruchomości. Pan Zimny wyraził wątpliwość co do możliwości prawnych, pozwalających na
wykup prywatnej, zagospodarowanej już działki. Wszyscy mieszkańcy i wszyscy właściciele, poza
jednym, podpisali się przeciwko przedłużeniu ul. Dziedziniec oraz łączeniu jej z drugą równoległą,
prowadząca do ul. Ośnickiej. Co do drogi 3KDW, to jest koncepcja właścicieli sąsiednich działek, jej
przedłużenia,  by  stworzyć  możliwość  budowy  dalszych  trzech  domów.  Właściciele  złożą  w  tej
sprawie stosowny wniosek.

Pan Stefan Mroczek w imieniu swoim i sąsiadów nie wyraził zgody na to by tę drogę wskazaną na
planie (3KDW) przeciągnąć dalej.

Osoba obecna na sali zaprotestowała przeciwko pozostawieniu takiego rozwiązania i wyraziła chęć
by droga (3KDW) była nadal ślepa ale przedłużona o kolejne trzy działki.

2. Pan Marek Szczygielski poinformował,  że jest  w posiadaniu pozwolenia na budowę oraz
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opinii geologicznej zatwierdzonej przez UMP w której stwierdzono m.in., iż działka 1033/3 leżąca na
końcu aktualnego przebiegu ul. Dziedziniec, jest w strefie krawędziowej skarpy stanowiącej w tym
miejscu  również  górną  krawędź  zbocza  skarpy  płockiej.  Następnie  zadał  pierwsze  pytanie
retoryczne:  „Jak  w  takim  miejscu  ktoś  może  nawet  pomyśleć  o  realizacji  drogi  publicznej  –
«okolnej?»”  Kontynuując  swoją  wypowiedź  poinformował,  że  samo  zbocze  działki  1033/3  jest
nachylone, wg tej opinii geologicznej – łagodnie, bo do 8% i ma duży zapas bezpieczeństwa. Po
czym zadał drugie pytanie retoryczne: „Jakim więc cudem 1/2 działki 1033/3 ma zakaz wszelkiej
zabudowy MN, ma być tylko terenem zieleni?” Jest to wg niego niezrozumiałe a wygląda to tak,
dlatego, że tą działkę obejmuje teren 3ZU. Zasugerował konieczność sprawdzenia, czy nie zachodzi
sprzeczność między §19 ust.1,3 a §14 ust.8 i §10 ust.3 pkt 1,2, gdyż §10 jest przepisem ogólny, a
oba dotyczą tego samego terenu i nie mogą być wykluczającymi się. Dalej kontynuował, iż §28 w
tym pkt 4  arbitralnie narzuca tzw. cel publiczny tej regulacji, ale projekt, w żadnym miejscu nie
wskazuje ani nie uzasadnia na czym miałby polegać cel publiczny przedłużenia ulicy 8KDD. W jego
rozumieniu,  jest  to  cel  prywatny,  a  co  więcej  jest  to  prywata.  Poinformował,  iż  Trybunał
Konstytucyjny, sygnatura K9/95 m.in. napisał, że musi być zachowana zasada proporcjonalności, w
tym przyjmowanie danej regulacji tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu publicznego. My tutaj
celu  publicznego  nie  widzimy.  Zasygnalizował  jeszcze  jeden  problem,  a  mianowicie  §29,  jego
zdaniem jest niedopuszczalny, ponieważ uznaje, że wszystkie działki, a także w szczególności działki
przy 8KDD będą tylko zyskiwały na wzroście wartości przez przyjęcie tego planu co jest oczywistą
nieprawdą albowiem np. działka 1033 będzie miała spadek wartości plus, minus 50 %, z uwagi na
zmniejszenie  powierzchni  i  gorsze  warunki  egzystowania.  Zaproponował,  by  do  §29  dodać
adekwatny zapis, który będzie stwierdzał, że wartość nieruchomości może także spaść. Szczegóły
będą zawarte w piśmie. 

Pani profesor Krystyna Gruszecka ustosunkowała się do jednej z poruszonych kwestii, a mianowicie
jeśli chodzi o opłaty od wzrostu wartości nieruchomości to jest rzeczą oczywistą, że tam gdzie jest
nowa zabudowa na działce to wtedy ta wartość wzrasta, natomiast jeżeli coś jest „uszczknięte” z
działki albo działka jest przedzielona komunikacją to oczywiście jej wartość prawdopodobnie spada.

3. Pan Lech Paradowski  poruszył problem dotyczący należących do niego nieruchomości  o
powierzchni prawie 12 ha objętych projektem planu. Chodzi o teren od Ośnickiej do Grabówki i
przez Grabówkę do Wisły, gdzie w planie jest zieleń użytkowa. Pan Paradowski dokonał podziału na
działki w uzgodnieniu z Urzędu Miasta. Uzgodnienia trwały dość długo, żeby zapewnić pas zieleni. W
wyniku podziału powstały działki,  które mają niekiedy ponad 80 arów. Po to,  żeby tego terenu
całkiem nie zabudowywać. Na zboczu skarpy są działki o powierzchni 25-30 arów ale jest ich tylko
kilka sztuk. Te działki (cztery wskazane na planie) to teren zielony, ale tu są wypłaszczenia, to nie
jest zbocze, to jest teren płaski, to są działki długie kończące się przy strefie ropociągu. Na 12 ha,
które objęto podziałem 2,20 ha zajmują strefy ochrony ropociągów. To jest bardzo dużo. Teraz
wskutek zapisów planu z możliwości zabudowy wypadnie pewno jeszcze ze 4 ha.

W odpowiedzi  Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka  stwierdziła,  że na  rysunku  Studium,  na  tym
obszarze jest zieleń i nie może ona zmienić swoich granic. Nie można zmienić rysunku.

Pan Lech Paradowski zapytał więc, dlaczego ta zieleń jest pod ołówek? Pod linijkę? Dotyczy to nie
jednej działki, ale dużego obszaru. 

Pan Łukasz Ozimek poprosił,  by w uwadze przekazanej na piśmie sprecyzować, których działek
dotyczy. Być może będzie możliwa jakaś korekta tych granic 

Pani profesor Krystyna Gruszecka dodała, że może nie taka generalna korekta, ale dostosowanie
dokładnie do rysunku Studium, zgodnie z prawem, które musi być przestrzegane. 

Pan  Lech  Paradowski  zwrócił  uwagę,  że  działek,  które  wypadają  lub  wypadają  częściowo  z
możliwości zabudowy, bo można postawić domek ale taki 70 m² nie większy, jest aż 14. Problemem
jest  też  teren  poniżej  Grabówki  (4ZU),  czyli  cała  strefa  przeznaczona  pod  zieleń  urządzoną.
Ponieważ są tu istniejące od pokoleń siedliska, a w tej chwili nie będzie można nic postawić. 
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Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka zauważyła,  że  na  wskazanym  terenie  (ZU) można  się
rozbudowywać,  ale  tylko  w  tym  miejscu  gdzie  jest  budynek.  Zwróciła  się  też  z  pytaniem  do
zebranych, czy posiadają decyzje o warunkach zabudowy? I czy na tym fragmencie proponowane
ustalenia planu uniemożliwiają realizację planów? Poprosiła o informację na piśmie o aktualnych
decyzjach  o  warunkach  zabudowy  i  pozwoleniach  dla  poszczególnych  działek  oraz  precyzyjne
określenie próśb ich właścicieli. Poinformowała jednocześnie, że niestety pozwolenia i warunki nie
mogły zostać uwzględnione w ustaleniach planu, ponieważ uniemożliwia to obowiązujące studium. 

Pan Marek Szczygielski stwierdził, że w istocie chodzi o problem treści §19 bo dotyczy terenu, gdzie
projektanci planu zakazują realizacji nowej zabudowy. Natomiast, to nie jest tak, że ustawodawca
nakazał, jak mówi Pani Profesor, zgodność planu ze Studium, tylko wynika to z judykatury sądów
administracyjnych,  która  rzeczywiście  tak  mówi.  I  teraz  problem,  nie  polega  na  tym,  co  jest
namalowane  na  rysunku  Studium,  tylko  jak  Studium stricte,  tą  strefę  namalowaną  na  zielono
zapisuje.

Pani profesor Krystyna Gruszecka zaprotestowała, że dokładnie jest to tak interpretowane przez
prawników i wszystko niezgodne z tak rozumianym prawem jest podważane. Pomimo ogromnego
nakładu pracy plan niezgodny z ustaleniami Studium nie będzie mógł obowiązywać.

4. Pani,  która  nie  przedstawiła  się  zaprotestowała  przeciw  przeznaczeniu  obszaru  od
Grabówki do Wisły na zieleń urządzoną. Podkreśliła, że wszyscy tam żyją, mieszkają,  prowadzą
działalność gospodarczą. Gdyby te działki były puste, to tereny zielone nad Wisłą byłyby zrozumiałe,
ale tam jest zabudowa od pokoleń. Pozbawia się mieszkańców możliwości inwestowania, budowy
np. garażu.

5. Pan Lech Paradowski powrócił jeszcze do poruszonego wcześniej problemu zabudowy na
skarpie. Zapytał, czy część z jego działek można by było powiększyć tylko trochę. Zmniejszyć teren
zielony, nie dużo, wystarczą 3 m. Czy jest jakaś tolerancja? Błąd jaki można popełnić budując dom,
ustawiając go na działce? Czy możliwe jest wejście z budynkiem np. 2m na teren zielony?

Pan  Łukasz  Ozimek  kategorycznie  zaprzeczył.  Poinformował,  że  przy  pozwoleniu  na  budowę,
położenie  budynku  byłoby  badane,  weryfikowane.  W  projekcie  zagospodarowania,  który  jest
wymagany  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  zaproponowane  posadowienie  budynku  jest
porównywane z planem i wtedy ta niezgodność zostałaby wychwycona.

Pan Lech Paradowski ponownie zapytał, czy jest dopuszczalna jakaś tolerancja? Bo chcąc zgodnie z
przepisami postawić budynek 4m od granicy to pozostaje bardzo niewiele miejsca na dom, na dużej
80-arowej działce. Przecież Studium nie określa chyba w sposób sztywny granic terenu zielonego.
Można, uwzględniając, że to są tereny budowlane, obszar po zabudowę powiększyć. Chociaż dla
ośmiu działek. 

W  odpowiedzi  Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka  przyznała,  że  taka  interpretacja  nie  znalazła,
żadnej akceptacji u Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, i konieczna była zmiana
tego projektu. Pani profesor zapewniła jednak, że postarają się rozwiązać ten problem.

Pan Łukasz Ozimek dodał, że jego zdaniem drobne korekty będą możliwe. Prosił o opisanie sytuacji i
podanie numerów konkretnych działek. 

6. Pan Grzegorz Motyka zadał pytanie o horyzont czasowy do zaakceptowania tego planu? Czy
dobrze wydaje mu się, że jest to od 6 do 12 miesięcy? 

Odpowiedzi  udzieliła  Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka,  informując,  że  normalnie  plan  można
wykonać od 9 do 12 miesięcy, ale tu procedura trwa już od 3 lat.  Ponad połowa pracy została
wykonana i teraz tempo procedowania zależy od ilości i rodzaju złożonych uwag oraz sposobu ich
rozpatrzenia

Pan Grzegorz Motyka zapytał o termin akceptacji planu przez Urząd Wojewódzki.
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Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Urząd Wojewódzki ma miesiąc od daty uchwalenia planu na
wniesienie  ewentualnego  rozstrzygnięcia  nadzorczego.  Ale  nie  ma  ograniczenia  czasowego  jeśli
chodzi o skarżenie uchwały, która już jest prawem miejscowym. Urząd Wojewódzki może w ciągu
miesiąca nie wnieść żadnej uwagi czy nie wydać żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego, ale, np. po
3, 4, 8 latach może złożyć skargę do sądu administracyjnego na któreś z ustaleń tego planu, i jeżeli
wygra to sąd może uchylić uchwałę albo jakieś jej zapisy.

Pan Grzegorz Motyka stwierdził, że pewne kwestie związane z projektem planu zaniepokoiły go,
wzbudziły jego wątpliwości. Teren 5 i 6 MW jest przewidziany pod zabudowę wielorodzinną czyli
budowę bloków, ale jednocześnie z zapisu wynika, że mają to być niewielkiej wysokości budynki,
góra dwupiętrowe. A ponieważ nie przewiduje się centralnego wykupu tego obszaru przez Urząd
Miasta i przekazanie go developerom, to developerzy będą sami kontaktowali się i negocjowali z
poszczególnymi  właścicielami  działek,  ustalając  ceny  i  warunki  z  każdym  indywidualnie.  Pan
Grzegorz Motyka zadał w związku tym pytanie czy w sytuacji kiedy mają na tym terenie powstać
bloki dwupiętrowe, może lepszym rozwiązaniem, a na pewno sprawiedliwszym dla tych, którzy są
właścicielami tego obszaru, byłoby skupienie działek przez Urząd Miasta wg jednej ceny i następnie
odsprzedanie ich developerowi?

7. Pan Lech Paradowski nawiązując ponownie do swojej poprzedniej wypowiedzi poinformował,
że za podział nieruchomości zapłacił  opłaty adiacenckiej ponad 70 tyś. Teraz okazuje się, że na
działkach  będzie  mogła  rosnąc  tylko  zieleń  więc  to  dzielenie  nie  miało  najmniejszego  sensu.
Pieniądze zostały wyrzucone, a Urząd Miasta uniemożliwia sprzedaż działek.

Pan Łukasz Ozimek sprostował,  że 70 tyś.  nie  zostało  wyrzucone,  tylko zainwestowane.  Bo  po
podziale wartość tych nieruchomości wzrosła. 

Pani  profesor  Krystyna Gruszecka odpowiedziała obu zainteresowanym, że  problemy przez nich
poruszone  nie  dotyczą  bezpośrednio  planu  miejscowego.  Poinformowała,  że  10m  wysokości
budynku na terenie 4MWU tzn. trzy kondygnacje. Wyjaśniła również, że w zasadzie od początku
obowiązywania ustawy można scalić i  potem podzielić działkę Jednak tak naprawdę praktycznie
wszystkie urzędy w naszym kraju nie chcą tego brać na siebie. Musiałyby bowiem wyłożyć pieniądze
a potem zajmować się sprzedażą. Liczy się w zasadzie na to, że poszczególni  właściciele mając
określone zapisy planu dające im takie możliwości dogadają się i sami dokonają połączenia działek i
sprzedażny. Natomiast projektanci i urzędnicy nie organizują tego procesu inwestycyjnego. Zajmują
się planowaniem tzn. funkcją i przestrzenią tych terenów. Kwestie podziałów indywidualnych działek
to są sprawy prywatne i dobrowolne. 

8. Pan Jacek Dąbkowski zasygnalizował problem wynikający z planowanego poszerzenia ul.
Ośnickiej. W imieniu kolegi zwrócił uwagę, że po zabraniu mu fragmentu działki pozostanie zaledwie
3m do  budynku.  Działka  jest  mała,  nie  ma wjazdu,  nie  ma gdzie  zaparkować  samochodu czy
postawić śmietnika. Jemu, jako właścicielowi kolejnej działki tak szeroka ulica już tak bardzo nie
przeszkadza. Zwrócił się więc z zapytaniem, czy ta ulica musi być tak szeroka? Czy projektowane
15m może zostać zmniejszone?

Kierownik Łukasz Ozimek odpowiedział, że ulica o klasie lokalnej może mieć minimum 12m. 

Pan Jacek Dąbkowski poprosił więc o zwężenie ul. Ośnickiej do 12m, jeżeli będzie to możliwe.

9. Pan Krzysztof Stefański zwrócił uwagę na zapisy Uchwały parkingowej zawarte w projekcie
planu,  dotyczące  tych  którzy  będą  chcieli  inwestować  na  tym  terenie.  Z  tego  co  zapamiętał,
wymagane będą dwa miejsca postojowe na jedną działkę. A przy takich powierzchniach działek, o
jakich mówią mieszkańcy to już z zasady, inwestowanie będzie niemożliwe.

10. Pan, który nie przedstawił się zapytał, w jakiej odległości od domu może przebiegać droga?
I dlaczego ul. Ośnicka nie może być poszerzona w drugą stronę, tam gdzie znajdują się tylko pola,
tylko poszerza się ją tam gdzie stoją domy? 

Osoba obecna na sali zwróciła uwagę, że ta droga narysowana jest na murze istniejącego budynku
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(ul. Ośnicka w stronę ul. Dziedziniec).

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że to jest linia rozgraniczająca drogi a nie krawędź jezdni. Dalej jest
linia  zabudowy.  Ta  czarna  granica  między  terenem  drogi  a  terenem  zabudowy  to  linia
rozgraniczająca i ta faktycznie biegnie po tym budynku. Ta linia nie oznacza, że tam będzie jezdnia,
czy chodnik. W tym miejscu kończy się teren, który jest przeznaczony na poszczególne elementy
drogi. Krawędź jezdni powinna przebiegać 4m od budynku. 

Obecni na sali nawoływali do przesunięcia ulicy, żeby nie wypłacać odszkodowań i tym samym nie
podwyższać kosztów inwestycji. 

11. Pan, który nie przedstawił się poruszył temat „krzywego” łącznika (droga 4KDD), który wg.
niego jest zupełnie niepotrzebny, ponieważ dojazd do działek jest z drugiej strony.

Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że jeśli w tym miejscu ma być tylko sięgacz to
musi mieć on na końcu zawrotkę, również kosztem działek. Zawrotka zgodnie z przepisami to plac o
wymiarach 20m na 20m. Lepsze wydaje się więc rozwiązanie zaproponowane w planie. 

Pan  Łukasz  Ozimek  dodał,  iż  przy  pominięciu  obowiązujących  przepisów,  istnieje  ryzyko,  że
zarządca drogi nie uzgodni projektu planu i procedura zostanie wstrzymana. Ponieważ jednym z
organów, który  uzgadnia projekt  planu jest  Miejski  Zarząd Dróg,  który  bada zgodność planu z
przepisami odrębnymi.

12. Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka wyjaśniła  zebranym,  że  przystępując  do  prac  nad
rysunkiem i tekstem planu, projektanci nie rozmawiali z każdym oddzielnie. Nie poznali wszystkich
priorytetów  właścicieli  i  mieszkańców.  Po  to  więc  jest  zorganizowane  to  spotkanie  by  każdy
zainteresowany mógł  wyrazić swoja  opinię  i  zgłosić  wszystkie  bolączki  i  chęć zmian.  Nie  może
obiecać, że wszystko w planie naprawi, bo może okazać się, że są albo sprzeczne interesy albo coś
będzie  niezgodne  z  przepisami.  Dołoży  jednak  wszelkich  starań  by  te  sprawy  uporządkować  i
dostosować do priorytetów mieszkańców. Jeśli będą jakieś przeszkody to zostaną one przedstawione
a  zmiany  uzasadnione.  Będzie  można  sprawdzić  dlaczego  niektórych  uwag  nie  można  było
uwzględnić. 

Pan Łukasz Ozimek podkreślił,  by przy składaniu uwag zainteresowani posługiwali się numerami
działek, nie tylko adresem. 

13. Pan Piotr Krawczyński zadał pytanie w jakim celu na osiedlu jest planowana droga  KDZ,
przebiegająca  7m od  jego  budynku.  Gdyby  wcześniej  wiedział,  że  tak  będzie  zlokalizowana  to
budynek przesunąłby w stronę południową, w stronę skarpy.

Pani profesor Krystyna Gruszecka wyjaśniła, że w każdym większym mieście, a takim jest Płock,
wykonuje się  projekt komunikacji.  System transportowy w mieście  polega na tym, że są  drogi
ważniejsze -  przelotowe i  komunikacja tzw.  zbiorcza, opisana jako KDZ. Droga tej  klasy ma w
swoich liniach rozgraniczających minimum 20m. Ten system dróg zbiorczych łączy poszczególne
dzielnice, fragmenty miasta. Dopiero od tych dróg zbiorczych odchodzą drogi lokalne i dojazdowe. 

14. Sąsiad P. Krawczyńskiego zauważył, że linia rozgraniczająca zabudowy wg. planu przebiega
przez środek istniejących budynków. 

Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że jeśli chodzi o zabudowę wzdłuż drogi zbiorczej
to  obowiązuje  odległość  10m  od  krawędzi  jezdni.  Na  rysunku  planu  widoczna  jest  linia
rozgraniczająca wyznaczająca teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i linia
nowej  zabudowy  (z  trójkącikami).  Wszystkie  budynki  istniejące  zostają  tak  jak  są.  W  sytuacji
budowy  nowego  budynku  albo  rozbudowy  istniejącego  możliwa  jest  tylko  inwestycja  w  stronę
południową.

Osoby obecne na sali  pytały czy jest  szansa żeby tą  drogę  (1KDZ) zlikwidować? Czy roli  ulicy
zbiorczej nie może pełnić ul. Górna, która jest już praktycznie zbudowana a drogi proponowanej w
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planie nikt nie chce.

Pani profesor Krystyna Gruszecka wyjaśniła, że przebieg ulicy zbiorczej wynika ze Studium, które
było uchwalone w 2013 roku. Wtedy społeczność lokalna mogła zgłaszać zastrzeżenia. W obecnej
sytuacji jest jeszcze taka możliwość, żeby droga zbiorcza na etapie powstawania miała zapewnioną
izolację z zieleni zwłaszcza od strony zabudowy jednorodzinnej. I położenie jezdni nie na środku. 

15. Pan, który nie przedstawił się zapytał o niezrozumiały kształt skrzyżowania drogi zbiorczej
przy granicy planu z ul. Górną, ul. Rzeczną od północy i ul. Ośnicką od południa. Czy w tym miejscu
nie powinno być rondo?

Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że skrzyżowaniami i przekrojami dróg zajmuje się
Miejski  Zarząd  Dróg,  natomiast  w  planie  miejscowym  nie  przesądza  się  o  formie  i  geometrii
skrzyżowań.

16. Pani  Barbara  Zatorska zauważyła,  że  droga  zbiorcza  o  szerokości  25m,  jeśli  miałaby
powstać to prowadziłaby tylko do ulicy Ośnickiej. Byłaby to droga donikąd bo dalej jest parowa a
niżej są domy, czyli nie doprowadzi do ulicy Słonecznej. 

Kierownik Łukasz Ozimek wyjaśnił, że Studium określa politykę na przyszłość, a nie jest planem
inwestycyjnym.  Wskazana  droga  stanowi  rezerwę  terenową,  bo  osiedle  jest  bardzo  słabo
skomunikowane.  Na  rysunku  Studium  widnieje  połączenie  projektowanej  drogi  zbiorczej  z  ul.
Południową.

Osoba  obecna  na  sali  zapytała  czy  ta  ulica  zbiorcza  może  się  zmniejszyć  chociaż  do  20m  z
projektowanych 25m? 

Pani profesor Krystyna Gruszecka potwierdziła, że jest to możliwe.

17. Pan  Rafał  Mirski zadał  pytanie  dotyczące  działki  1078/6  przy  ulicy  Ośnickiej,  gdzie  na
rysunku jest wskazane stanowisko archeologiczne. Są tam aktualnie prowadzone roboty ziemne,
które  maja  ukształtować  ten teren.  Będą również  zakładane  drenaże,  ponieważ występuje  ciek
wodny. W projekcie planu zapisany jest zakaz zmiany ukształtowania terenu, i istnieje ryzyko, że
nie  zdążą  wykonać  prac,  ponieważ  nasypy  dopiero  osiadają.  Jak  w  takiej  sytuacji  wygląda
procedura?

Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka odpowiedział,  że  tereny  stanowisk  archeologicznych  zostały
naniesione  na  rysunek  planu  zgodnie  z  danymi  otrzymanymi  od  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków.  Stanowisko  archeologiczne  jest  wpisane  do  rejestru  zabytków.  Zamiar  zabudowy  i
prowadzenia robót ziemnych musi być zgłoszony do konserwatora. I to on określa termin prac w
zależności od możliwości prowadzenia nad nimi nadzoru. W związku z tym poszczególne etapy prac
budowlanych mogą się nieco przedłużyć. 

18. Pan Krzysztof Stefański zasygnalizował kolejny problem, jaki zauważył w zapisach projektu
planu.  Sprawa,  która  być  może  zainteresuje  jeszcze  inne  osoby,  które  mają  nieruchomości  na
terenie  ZU  dotyczy  stref  bezpieczeństwa  rurociągów.  Nowy  plan  jeśli  wejdzie  w  życie,  uchyli
postanowienia wcześniej obowiązującego na tym terenie planu rurociągu paliwowego. W tamtym
planie  były  zapisy,  które  mówiły  o  zabudowie  już  istniejącej.  Projekt  nowego  planu daje  tylko
możliwość  remontu.  W  poprzednim  planie  zapisy  dawały  większe  możliwości,  bo  nadbudowy  i
przebudowy.  Zezwolenie  tylko  na  remont  dużo  bardziej  zawęża  możliwości  inwestycyjne.  Pan
Krzysztof Stefański  zwrócił  ponadto uwagę, że jako właściciel  działki  pod którą biegnie rurociąg
paliwowy,  nie  wie  jaka  szerokość  strefy  bezpieczeństwa  go  obowiązuje,  bo  zapisy  planu
uwzględniają rurociągi średnicy 250, 400 i 800, a ten pod jego działką ma średnicę 600. Nie wie,
czy  stosować  wartość  niższą  czy  wyższą,  czy  ma  być  wypośrodkowana.  To  jest  jakieś
niedopatrzenie. I co w sytuacji jeśli są dwa rurociągi przy sobie, jeśli się one dublują? Co z taką
wartością? Bo to z treści planu nie wynika.

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że te strefy nachodzą na siebie. To jest ich suma. Od każdego z
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rurociągów mierzy się odpowiednią odległość.

Pan Krzysztof Stefański kontynuując swoja wypowiedź, wrócił do budzącego wątpliwości i sprzeciw
§19 dla strefy 4ZU.

Pani profesor Krystyna Gruszecka zwróciła uwagę, że w §6 jest pkt.2, w którym, dopuszcza się:
przebudowę,  rozbudowę  i  nadbudowę  istniejących  budynków  z  towarzyszącą  zabudową
gospodarczą, o ile nie będzie to kolidować z rozwiązaniami przyjętymi w planie. Jest to ogólny zapis
dotyczący wszystkich istniejących budynków. 

Jednak Pan Krzysztof Stefański ponownie podkreślił, że w zapisie obowiązującego planu rurociągu
paliwowego, w strefie bezpieczeństwa była możliwość: remontu, nadbudowy i przebudowa a tu w
tej strefie bezpieczeństwa takiego zapisu nie ma. Wypowiedział się jeszcze odnośnie §19 – gdzie w
strefie  ZU  dopuszczalne  są  powierzchnie  piesze,  rowerowe,  drogi  pożarowe  itp.  oraz  mała
architektura do 3m wysokości. Prognozie Oddziaływanie na Środowisko, nie zostało poświęcone ani
jedno zdanie, a tam w strefie oznaczonej ZU, widnieje powierzchnia biologicznie czynna jako 100%.
Jest więc sprzeczność pomiędzy §19 a tą prognozą i częścią graficzną, która nakazuje teren zielony
na całości działki bez możliwości tego co jest wymienione w §19. Jedno wyklucza drugie.

Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że zapis ten wynika ze Studium.

Pan  Łukasz  Ozimek  zauważył,  że  jeśli  mowa  o  rysunku  prognozy  i  tych  procentach  na  nim
wrysowanych, to są parametry prognozowane w sytuacji  braku możliwości  nowej zabudowy. Bo
obowiązujące wskaźniki urbanistyczne np. powierzchnia biologicznie czynna są zapisane w planie w
ustaleniach szczegółowych. 

19. Pan, który nie przedstawiła się zapytał, co w sytuacji jeśli plan zostanie uchwalony i miasto
będzie chciało projekt budowy ul. Ośnickiej zrealizować, to czy będzie musiało zrobić to wg tych
wytycznych z planu, czy w ramach oszczędności, z powodu braku środków na wykupy, na teranie
takim jak jest aktualnie? 

Kierownik Łukasz Ozimek przyznał, że są dwie możliwości do wyboru: albo w tych granicach, które
są w tym planie wyznaczone, albo można skorzystać ze „spec ustawy” i zrealizować inwestycję
wbrew  temu  planowi,  zupełnie  inaczej.  Jeśli  możliwości  terenowe  czyli  odległości  między
istniejącymi  ogrodzeniami  w  najwęższych  miejscach,  pozwolą  zaprojektować  drogę  zgodną  z
warunkami technicznymi.

III. Ustalenia z dyskusji

1. Do  protokołu  nie  złożono  na  piśmie  uwag  kwestionujących  ustalenia  przyjęte
w projekcie planu.

2. Pan Łukasz Ozimek podziękował wszystkim przybyłym oraz poinformował, iż termin wnoszenia
uwag do projektu planu upływa 3 października 2016 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 1800. 

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

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Płock, dnia 12 października 2016 roku.
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