
PROTOKÓŁ

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

„Żyzna - południe” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 8 września 2016 roku w  siedzibie Urzędu Miasta Płocka
przez Annę Franczak – głównego 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 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 8 września
2016  roku  o  godz.  1600 w  Urzędzie  Miasta  Płocka  plac  Stary  Rynek  1,  w  sali  nr  206
przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie otworzył pan Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w
Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby
przybyłe na dyskusję oraz oddał głos projektantowi planu. 

Projektant planu – pan Radosław Jończak poinformował, iż tematem dyskusji jest projekt planu
„Żyzna – południe”, który jest ponownie wykładany do publicznego wglądu. Projekt zawiera
zmiany wynikające z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu podczas pierwszego jego
wyłożenia  do  publicznego  wglądu.  Następnie  projektant  krótko  przedstawił  zmiany
wprowadzone do projektu.  Przypomniał również o terminie składania uwag, który upływa w
dniu 26 września 2016 r. oraz poinformował, iż wszystkie nieuwzględnione przez Prezydenta
uwagi zarówno z pierwszego jak i drugiego wyłożenia zostaną rozpatrzone przez Radę Miasta
przed uchwaleniem projektu planu.  Po czym  projektant zaprosił do zadawania pytań. 

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pan  Leszek  Mroczyński  –  poinformował,  iż  składał  uwagę  dotyczącą  dopuszczenia
zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  na  terenach  przeznaczonych  w  projekcie  pod
zabudowę usługową – tereny oznaczone symbolami 1U i 3U a obecnie 6U . Uwaga została
nieuwzględniona ze względu na niezgodność ze Studium. Natomiast zgodnie ze Studium część
nieruchomości,  których  właścicieli  reprezentuje  (pas  około  45  m)  przeznaczony  jest  pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W odpowiedzi pan Jończak projektant planu poinformował, iż Studium określa dla tego terenu
zabudowę usługową i  mieszkaniową wielorodzinną.  Ustalenia studium należy czytać łącznie
tzn.  część tekstową i  graficzną.  Powodem nieuwzględnienia  uwagi  był  fakt  bezpośredniego
sąsiedztwa terenu z drogą główną ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem 1KDGP (ul.
Tadeusza Mazowieckiego) i związana z tym duża uciążliwość ze względu na hałas, który jeszcze
wzrośnie po wybudowaniu kolejnych odcinków tej  drogi  i  ustaleniu dla  niej  kategorii  drogi
krajowej.

2. Pan Jerzy Fiłoniuk – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” -  zgłosił postulat aby
wylot  z  drogi  6KDD  odbywał  się  w  miejscu  projektowanego  ciągu  pieszego  oznaczonego
symbolem  1KP  co  umożliwi  skierowanie  ruchu  z  nowych  terenów  przeznaczonych  pod
zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną  12MW i  13MW bezpośrednio  na  al.  Armii  Krajowej
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zamiast  wprowadzania  go  w  istniejące  osiedle  zabudowy  mieszkaniowej.  Utworzenie  drogi
dojazdowej  w  miejscu  projektowanego  ciągu  pieszego  wpisuje  się  także  w  istniejące
skrzyżowanie  al.  Armii  Krajowej  z  ulicą  po  przeciwległej  stronie.  Pan  Fiłoniuk  sugeruje
przeniesienie ciągu pieszego 1KP w miejsce ulicy oznaczonej symbolem 7KDD.

W odpowiedzi  pan  Jończak  wyjaśnił,  iż  projekt  planu  zakłada,  że  nowe  tereny  zabudowy
mieszkaniowej  wielorodzinnej  obsługiwane  będą  przez  projektowaną  drogę  6KDL  i  jej
połączenie z drogami 7KDL i 1KDZ z pominięciem istniejącego układu drogowego (ulica 8KDD).
Stąd wyższa klasa techniczna tych dróg. Poinformował również, iż al. Armii Krajowej w obecnie
obowiązującym  Miejscowym  planie  zagospodarowania  osiedla  Podolszyce  Północ  została
sklasyfikowana jako droga zbiorcza, dla których obowiązują normatywy określające minimalne
odległości pomiędzy skrzyżowaniami. Dodał również, iż ciąg pieszy 1KP ustalony był również w
obecnie obowiązującym planie miejscowym. 
Na zakończenie poinformował, iż propozycja zgłoszona przez Pana Filoniuka jest oczywiście do
rozważenia.

3. Panowie  Bronikowscy –  są  właścicielami  budynku  przy  al.  Armii  Krajowej  42
zlokalizowanego  na  terenie  15MW.  Zgłaszają  podobny  problem  jak  ich  przedmówca.  Ich
zdaniem proponowany przebieg drogi 6KDD jest nietypowy i skomplikowany i narusza wiele
interesów. Proponują, podobnie jak Pan Fiłoniuk, dla nowo projektowanego fragmentu drogi
6KDD bezpośredni  dostęp  do  al.  Armii  Krajowej  w  miejscu  projektowanego  ciągu  1KP.   
W przypadku likwidacji drogi 7KDD nie będą wnosić sprzeciwu. 

W odpowiedzi  – Pan Ozimek poinformował,  iż  wszystkie uwagi  należy wnosić na piśmie w
terminie do 26 września .

4. Pan Leszek Mroczyński – poruszył zagadnienia dotyczące:

• Wyjaśnienia zakazu lokalizacji obiektów stanowiących źródło żerowania ptaków – jakich
obiektów dotyczy ten zakaz?

Projektant wyjaśnił, iż zamieszczenie tego ustalenia w projekcie planu wynika z treści wniosku
zgłoszonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a jego zamieszczenie w treści projektu
planu było warunkiem jego uzgodnienia. 

• Sprawdzenia przyjętych szerokości stref od rurociągów naftowych, gdyż jego zdaniem
minimalna szerokość strefy powinna wynosić 12 m a nie 16 m. 

Projektant poinformował, że szerokości stref zostały określone przez zarządcę sieci. Przyjęte
wartości wynikają także z rozporządzenia w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać  bazy i  stacje  paliw  płynnych,  rurociągi  przesyłowe  dalekosiężne służące  do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, zgodnie z którym szerokość
strefy dla rurociągu o średnicy od 400 mm do 600 mm powinna wynosić 16 m,

• pasa  terenów wzdłuż  ulicy  Mazowieckiego  nad  terenami  usługowymi  -  dlaczego  na
terenach,  dla  których  Studium  ustala  zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną  w
projekcie planu ustalono zabudowę usługową? Zdaniem zgłaszającego uwagę przyjęcie
takiego przeznaczenia nie jest zgodne ze Studium. 

Projektant planu wyjaśnił,  że przy ustalaniu przeznaczenia tych terenów brano pod uwagę
uciążliwość związaną z bezpośrednim sąsiedztwem ulicy Mazowieckiego. Zdaniem projektanta
ustalenie zabudowy usługowej na tym terenie jest zgodne ze Studium. Dokument ten daje
bowiem  możliwość  zlokalizowania  rożnych  funkcji  na  terenie  MW  takich  jak:  zabudowa
usługowa,  drogi,  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna.  Ustalenie  zabudowy  usługowej
wzdłuż drogi o klasie głównej ruchu przyspieszonego stanowić będzie naturalną ochronę przed
hałasem terenów o funkcji mieszkaniowej zlokalizowanych dalej. Na zakończenie projektant
poinformował o możliwości złożenia uwagi do przyjętych w projekcie planu ustaleń.

5. Pan Nowak – jako właściciel nieruchomości przy ul. Zbożowej wnosi o skorygowanie linii
rozgraniczającej pomiędzy terenami 6U i 4MN/U tak aby przebieg tej linii uwzględniał granice
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działek.

Projektant przeanalizuje proponowaną korektę linii rozgraniczającej.

6. Pani Marciniak – Łapińska – dlaczego zrezygnowano z połączenia ul. Zbożowej z al.
Armii Krajowej w rejonie sklepu Lidl? Istniejący wyjazd (droga 5KDL) jest niewystarczający już
w chwili obecnej ze względu na istniejące zespoły garaży, budynki wielorodzinne oraz obiekty
usługowe.  Jaki  będzie  dojazd  do  nowych  terenów  usługowych?  Wnosi  o  udrożnienie  ulicy
Zbożowej tak aby miała dwa wyjazdy. Dodatkowo zgłasza wprowadzenia do projektu planu
możliwości lokalizowania zabudowy bliźniaczej na działce, której jest właścicielką. 

W odpowiedzi Pan Jończak poinformował, że projekt planu dopuszcza zabudowę bliźniaczą na
terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka.

W  kwestii  połączenia  ulicy  Zbożowej  z  al.  Armii  Krajowej  projektant  poinformował,  iż
poprzednio wykładany  projekt planu ustalał połączenie ulicy Zbożowej z al. Armii Krajowej w
sąsiedztwie  sklepu  Lidl.  Rozwiązanie  to  zostało  jednak  oprotestowane  przez  osoby,  które
złożyły uwagi do projektu planu i w związku z tym zrezygnowano z tego połączenia. 

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska – Molak dodała, iż za pozostawieniem tego połączenia była
tylko  jedna  osoba.  Więcej  osób  opowiedziało  się  za  likwidacją  tego  odcinka  ulicy.
Poinformowała  również  że  jeżeli  zostaną  złożone  uwagi  o  przywrócenie  poprzedniego
rozwiązania to wówczas będzie to ponownie analizowane.

7. Pan Jerzy Fiłoniuk – poruszył zagadnienie  dotyczące obsługi  komunikacyjnej  terenu
18MW. Zgodnie z projektem planu obsługa komunikacyjna tego terenu przewidziana jest z ulic
9KDL i 11KDD. Pan Filoniuk zadał pytanie - czy byłaby możliwość wprowadzenia drogi 11KDD
do  połowy  ciągu  pieszego  2KP  sąsiadującego  od  północy  z  tym terenem?  Rozwiązanie  to
umożliwiłoby obsługę komunikacyjną potencjalnej zabudowy, która może pojawić się na tym
terenie nie tylko z narożnika drogi 11KDD ale także od strony północnej.

Projektant  wyjaśnił,  iż  ustalenie  ciągu  pieszego  2KP  wynika  z  wąskiego  pasa  terenu  o
szerokości 7m nie spełniającego parametrów dla wyznaczenia w jego obrębie drogi dojazdowej.
Także zakończenie  tego ciągu ma miejsce w obszarze skrzyżowania  ul.  Żyznej  z  al.  Armii
Krajowej. Dodał również, iż nie ma przeszkód aby odpowiednimi ustaleniami organizacji ruchu
dopuścić możliwość dojazdu dla samochodów na tym ciągu lub jego części.

8. Pan Leszek Mroczyński  - zadał pytanie czy wyjaśniona została z Miejskim Zarządem
Dróg kwestia wprowadzenia segregacji ruchu pieszego i kołowego w postaci kładki pieszej nad
ulicą 1KDL o czym była mowa na poprzedniej dyskusji?

Pan Łukasz Ozimek poinformował,  iż  omawiał tę sprawę z przedstawicielem MZD i  nie ma
przeszkód aby taka kładkę wykonać, gdyż będzie ona stanowić element drogi.

9. Pan  Leszek  Mroczyński  –  poruszył  kwestię  maksymalnej  wysokości  zabudowy  na
terenach  1U  i  6U  –  dlaczego  ustalono  tylko  14  m?  Co  z  dopuszczeniem  zabudowy
mieszkaniowej  wielorodzinnej?   Wnioskuje  o  wprowadzenie  pasa  zabudowy  usługowej  o
odpowiedniej  wysokości  wzdłuż  ul.  Mazowieckiego,  która  stanowić  będzie  barierę
dźwiękochłonną dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Projektant wyjaśnił,  iż  w związku z rozpatrzeniem uwagi  złożonej  po pierwszym wyłożeniu
projektu planu zwiększona została maksymalna wysokość zabudowy na tych terenach z 10 m
do 14 m. Dodał również, iż Studium jaka maksymalną wysokość zabudowy usługowej na tym
terenie ustala 12 m dla obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2 oraz 15 m dla
pozostałych obiektów. 

W  kwestii  lokalizacji  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  projektant  poinformował,  że
podtrzymuje  swoje  stanowisko  przedstawione  wcześniej.  Jednocześnie  poinformował  o
możliwości złożenia uwagi, która zostanie rozpatrzona. 
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III. Ustalenia z dyskusji

Pani Dyrektor Pomianowska - Molak podziękowała za udział w dyskusji oraz przypomniała o
terminie wnoszenia uwag do projektu planu, który upływa 26 września 2016 roku. 

Dyskusja została zakończona o godz. 1730. 

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

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 19 września 2016 roku.
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