
PROTOKÓŁ

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

„Żyzna - południe” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 16 maja 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 2015 roku poz. 647 z późn. zm.) w dniu 12 maja 2016 roku
o  godz.  1600 w  Szkole  Podstawowej  nr  23  przy  ul.  Walecznych  20  w  Płocku  przeprowadzono
dyskusję  publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi w projekcie  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie  otworzyła  Pani  Aneta  Pomianowska  -  Molak  Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Polityki
Gospodarczej  Miasta  Urzędu  Miasta  Płocka,  która  powitała  przybyłych  gości  zainteresowanych
projektem  planu  „Żyzna  –  południe”  oraz  przedstawiła  autora  projektu  planu  pana  mgr  inż.
Radosława  Jończaka  –  przedstawiciela  firmy  Softgis  z  Wrocławia.  Następnie  pani  Dyrektor
przedstawiła porządek spotkania, zgodnie z którym na początku projektant omówi główne założenia
projektu planu, a następnie odbędzie się dyskusja. 

Projektant planu – pan Radosław Jończak swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia kwestii
organizacyjnych, informując, 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 6 czerwca 2016 r.  Następnie w skrócie omówił  procedurę sporządzenia prezentowanego
projektu planu, a także przedstawił główne jego założenia oraz uwarunkowania, które miały wpływ
na przyjęte rozwiązania. 

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

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pani Grażyna Droszcz poinformowała, iż ma mieszkanie wykupione w bloku przy Żyznej 45
i ma jedno pytanie, chciałaby wiedzieć czy ma te mieszkanie czy go nie ma, czy też będzie musiała
dołożyć się do rozbiórki budynku, gdyż z dokumentów które posiada wynika, że wydane pozwolenie
na budowę jest niezgodne z prawem.

W odpowiedzi pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, iż sporządzany projekt planu jest
pierwszym krokiem do doprowadzenia tej budowy do zgodności  z prawem. Przyjęta w projekcie
planu wysokość zabudowy na poziomie 20 m uwzględnia wysokość istniejących budynków i tym
samym daje możliwość zalegalizowania samowoli  budowlanej.  Natomiast sam plan nie  rozwiąże
tego problemu. Będzie natomiast podstawą rozwiązania zaistniałej sytuacji.

2. Pan Marek Nowakowski poinformował, że jest mieszkańcem bloku przy ul. Żyznej 39 i zadał
pytanie:  czy  władze  miasta  zgodziłyby  się  na  to  aby  dużą  zieloną  przestrzeń   za  rondem
przeznaczyć na park lub jakieś  miejsce  wypoczynku  (pasaż  pieszy,  deptak)  zamiast  pod drogę
oznaczoną w projekcie symbolem 9KDL.

W odpowiedzi pani Dyrektor Pomianowska – Molak poinformowała, iż droga ta została ustalona w
obecnie obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania osiedla Podolszyce Północ i została
już wydana decyzja o pozwoleniu na jej budowę. 

Pan Nowakowski zapytał, czy jest możliwość uchylenia tej decyzji. Pani Molak poinformowała, że
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jest taka możliwość o ile z takim wnioskiem wystąpi inwestor. 

Ponadto pani Dyrektor poinformowała, że droga ta ma kontynuację na terenie gminy Radzanowo, a
na etapie przyjmowania wniosków do planu wójt gminy Radzanowo wnioskował o uwzględnienie w
opracowywanym dokumencie połączenia komunikacyjnego terenów obu gmin. Dodała również, że
tereny te położone są w sąsiedztwie dużego kompleksu zieleni jaru rzeki Rosicy dla którego plan
ustala jej zachowanie i ochronę. 

Jednocześnie poinformowała, że oczywiście można zgłosić uwagę w tej kwestii. 

3. Pan Leszek Mroczyński – zadał następujące pytania dotyczące terenów przeznaczonych pod
usługi w sąsiedztwie ulicy T. Mazowieckiego: 

- prosi o podanie podstawy prawnej ustalenia w projekcie pasów technologicznych od linii 110 kV o
szerokości 30,0m, gdyż zgodnie z normami odległość od skrajnego przewodu w poziomie wynosi 4,9
m, zaś odległość w pionie od dachu płaskiego 6,5 m,

- czy sporządzona do projektu planu prognoza finansowa uwzględnia przyjęcie tak szerokich pasów
technologicznych uniemożliwiających zabudowę? 

-  czym  uwarunkowane  jest  ustalenie  dla  zabudowy  na  tych  terenach  wysokości  10  m  oraz
maksymalnej intensywności zabudowy na poziomie 1,5 w sytuacji gdy teren jest wyposażony w
infrastrukturę techniczną? Zgłaszający wnioskuje o zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy
oraz maksymalnej intensywności zabudowy,

-  wnosi  o  dopuszczenie  w  projekcie  planu  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  powyżej
kondygnacji przeznaczonych pod usługi np. powyżej 3 kondygnacji oraz o wprowadzenie możliwości
komunikacji pieszej powyżej 1 piętra co umożliwi likwidację kolizji z ruchem kołowym.

W odpowiedzi na pytania projektant planu pan Radosław Jończak poinformował, iż nie ma przepisów
prawa regulujących odległości od linii energetycznych są tylko normy. W projekcie planu ustalono
zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Natomiast możliwa będzie lokalizacja
innych obiektów np.  parkingów, magazynów. Dodatkowo projektant  wyjaśnił,  iż  ustalenia planu
muszą uwzględniać bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców i stąd  wprowadzone ograniczenia ze
względu na promieniowanie elektroenergetyczne od linii 110kV. Oczywiście można złożyć uwagę i
wówczas problem zostanie ponownie przeanalizowany. 

W  kwestii  wysokości  zabudowy  pan  Jończak  wyjaśnił,  iż  ze  względu  na  sąsiedztwo  ulicy
Mazowieckiego  wysokość  zabudowy  została  ograniczona  do  10  m  tak  aby  przyszła  zabudowa
usługowa  nie  stanowiła  dominaty  na  tym  terenie.  Oczywiście  możliwa  jest  ponowna  analiza
przyjętych wysokości zabudowy i jej zwiększenie np. do 12 m o ile pozwolą na to ustalenia Studium.

W kwestii segregacji ruchu projektant poinformował, iż plan miejscowy nie może zawierać takich
ustaleń. Jednocześnie dodał, iż jego zdaniem nie ma konieczności wprowadzenia do ustaleń planu
lokalizacji  kładki  pieszej  nad  pasem  drogowym,  gdyż  jest  to  element  związany  z  funkcją
komunikacyjną drogi. 

Ponadto projektant poinformował o możliwości złożenia uwagi dotyczącej wszystkich zgłoszonych
zastrzeżeń.

4. Pan  Marcin  Wachaczyk,  ul.  Zbożowa  3  -  nie  wyraża  zgody  na  projektowaną  drogę
oznaczoną symbolem 3KDD na północ od jego działki. Już obecnie budynki przy ul. Zbożowej 1 i 3
są z trzech stron otoczone drogami.  Teraz projekt planu wprowadza czwartą drogę od północy.
Zadał również pytanie jaka będzie odległość drogi od jego budynku oraz co stanie się z istniejącym
przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym? Co z ochroną środowiska? Dodał również iż 1,5 roku
temu była przebudowa ulicy Zbożowej i nie było wówczas mowy o nowej drodze.

W odpowiedzi pan Jończak poinformował, iż przedmiotowa droga wyznaczona została dla obsługi
projektowanych terenów usługowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Tadeusza Mazowieckiego. Droga
serwisowa wzdłuż ulicy Mazowieckiego, o długości około 400 m, powinna mieć połączenie z ulica
Zbożową,  gdyż  nie  może  być  zakończona  tylko  placem  do  zawracania.  Przyjęty  układ
komunikacyjny  winien  być  drożny  a  długość  sięgaczy  nie  powinna  przekraczać  150  m.  Stąd
ustalenie drogi 3KDD w projekcie planu. W kwestii szerokości drogi projektant wyjaśnił, iż wynika
ona z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
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publiczne oraz z konieczności  zmieszczenia w liniach rozgraniczających drogi całej infrastruktury
technicznej.  Poinformował  również,  iż  mieszkańcy  mogą  włączyć  się  w  proces  projektowy  i
zaproponować inne lepsze miejsce dla połączenia ulicy Zbożowej z ulicą serwisową wzdłuż ul. T.
Mazowieckiego.

W kwestii odległości zabudowy od drogi projektant wyjaśnił, iż projekt planu ustala linię zabudowy
w odległości 6,0 m od granicy pasa drogowego (linii rozgraniczającej drogi). Poinformował również,
że zgodnie z ustaleniami projektu planu możliwa jest przebudowa i remont istniejącego budynku,
zaś wyznaczone linie zabudowy dotyczyć będą nowych budynków.

5. Pani Joanna Foryszewska  - również nie zgadza się na projektowaną drogę 3KDD, gdyż jej
przebieg  nie  uwzględnia  dwóch  budynków  mieszkalnych.  Dodała  również,  że  istniejąca  ulica
Zbożowa została wyremontowana 1,5 roku temu i na jej zakończeniu wybudowany został plac do
zawracania, natomiast budowa drogi 3KDD spowoduje jej zburzenie.

W odpowiedzi ponownie zabrał głos projektant planu i wyjaśnił, iż układ komunikacyjny dla obsługi
tego terenu nie może opierać się na dwóch „ślepych sięgaczach” i stąd konieczność wprowadzenia
drogi łączącej ulicę Zbożową z projektowaną drogą wzdłuż ulicy Mazowieckiego. 

Dodatkowo projektant wyjaśnił, iż plan miejscowy daje tylko możliwość realizacji tej inwestycji, jest
to pewna wizja przyszłego zagospodarowania terenu.

6. Pan Marcin Sobiecki – poinformował iż w zeszłym roku otrzymał pozwolenie na budowę
kompleksu  garaży  na  terenie  przeznaczonym  pod  przedmiotową  drogę,  na  podstawie  którego
zrealizował inwestycję i prowadzi tam działalność.

Udzielając odpowiedzi pani Dyrektor oraz pan projektant poinformowali, iż w przypadku realizacji
drogi grunt wraz z naniesieniami zostanie wykupiony po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę,
przy  czym  wycena  uwzględniać  będzie  również  konieczność  przeniesienia  inwestycji  w  inną
lokalizację. 

7. Pan  Tomasz  Przygoda  -  zapytał  czy  możliwa  jest  propozycja  zamiany  nieruchomości
przeznaczonej  w  projekcie  planu  pod  drogę  3KDD?  Ponadto  zapytał  dlaczego  zostało  wydane
pozwolenie na budowę?

Pan Jończak  udzielił odpowiedzi, iż jest taka możliwość. Odbywa się to na drodze  indywidualnych
ustaleń pomiędzy miastem i właścicielem nieruchomości.  Pan Łukasz Ozimek dodał, że w bliskim
sąsiedztwie są tereny gminne. 

W kwestii wydanego pozwolenia na budowę pani Dyrektor poinformowała, że do czasu uchwalenia
nowego  planu  obowiązuje  plan  dotychczasowy  i  na  jego  podstawie  wydawane  są  decyzje
administracyjne. 

8. Pani Marciniak – Łapińska – zadała pytania:

-  kiedy zostaną przeprowadzone pomiary hałasu generowanego przez nowo wybudowaną drogę
(ulica T. Mazowieckiego) i czy zostaną zamontowane ekrany akustyczne?

-  dlaczego  wzdłuż  wybudowanej  trasy  nie  ustalono  wprowadzenia  zieleni  w  celu  ograniczenia
uciążliwości podczas gdy w „starym” planie były takie ustalenia?

Wnioskuje również o pozostawienie drogi w sąsiedztwie budynku Lidla umożliwiającej wyjazd na al.
Armii Krajowej, która była już w „starym planie”.

W odpowiedzi pani Dyrektor poinformowała, iż na etapie przedrealizacyjnym przedmiotowej drogi
zostały  sporządzone  prognozy  oddziaływania  hałasu  natomiast  badania  poziomu  hałasu  od
zrealizowanej drogi zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.  Projektant planu poinformował
również, iż  proponowana w projekcie planu zabudowa usługowa wzdłuż ulicy Mazowieckiego została
wprowadzona, miedzy innymi, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu. Dodał również iż
ekrany akustyczne nie są w miastach elementem atrakcyjnym, a dodatkowo wprowadzone wzdłuż
terenów usługowych przesłaniałyby zlokalizowane obiekty usługowe. 

9. Pani  Ewa  Borkowska –  zadała  pytanie  dlaczego  na  działce,  której  jest  właścicielką
wprowadzono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, podczas gdy w obecnie obowiązującym planie
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN? Wnioskuje o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i usługi.
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Projektant  planu  wyjaśnił,  iż  zgodnie  ze  Studium głównym kierunkiem zagospodarowania  tych
terenów jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i stąd takie przeznaczenie w omawianym dzisiaj
projekcie  planu.  Zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  została  wprowadzona  na  terenach  już
zainwestowanych pod tę funkcję.  Oczywiście można złożyć uwagę i zostanie ona rozpatrzona. 

10. Pani  Edyta Szymańska –  zapytała  dlaczego teren przy al.  Armii  Krajowej  przeznaczony
został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i czy jest możliwość przeznaczenia go pod usługi
branży  komunikacyjnej  (np.  garaże,  warsztat  samochodowy)?  Zapytała  również
o możliwość realizacji garaży na terenie oznaczonym symbolem MW. 

Odpowiedzi udzielił projektant informując, iż na terenach oznaczonych w projekcie planu symbolem
MW  jest  możliwość  realizacji  garaży  jako  obiektów  towarzyszących  zabudowie  mieszkaniowej
wielorodzinnej, za wyjątkiem garaży wolnostojących, w tym garaży blaszanych.

11. Pani Marciniak – Łapińska  -zadała pytanie - dlaczego plan zawiera ustalenia o możliwości
zabudowy w granicach działki?  

Pan  Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  iż  jest  to  pewne  ułatwienie  dla  inwestowania,  szczególnie
w  przypadku  wąskich  działek.  Projektant  planu  uściślił,  iż  zgodnie  z  § 6  pkt  4  przedmiotowe
ustalenie  dotyczy  tylko  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  terenów  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

12. Pan Władysław Nowak – zapytał dlaczego działka, której jest właścicielem, położona przy
ul. Zbożowej przeznaczona została pod usługi, poprzednio był tu budynek mieszkalny. Wnioskuje o
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tym terenie lub na jego części.

Projektant planu wyjaśnił,  iż ustalenie na tych terenach zabudowy usługowej wynika z kierunku
zagospodarowania przyjętego w Studium. Opracowywany plan miejscowy musi być zgodny z tym
dokumentem. Poprosił również o złożenie uwagi. 

III. Ustalenia z dyskusji

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

2. Pan Aneta Pomianowska Molak poinformowała, iż termin wnoszenia uwag do projektu planu
upływa 6 czerwca 2016 roku. Poprosiła również, aby złożone uwagi zawierały uzasadnienie
kwestionowanych ustaleń projektu planu.

Dyskusja została zakończona o godz. 1830. 

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 25 maja 2016 roku.
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