
PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 

w projekcie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Borowiczki" w Płocku

Protokół sporządzony został w dniu 16 kwietnia 2018 roku w siedzibie firmy SoftGIS
s.c.  przy  ul. Mulickiej  6/14 we Wrocławiu, przez Radosława Jończaka – głównego
projektanta planu.

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  ustawy  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, poz. 1566) w dniu 5
kwietnia  2018  roku  o  godz.  16.00  w  Szkole  Podstawowej  Nr  20  im.  Władysława
Broniewskiego,  przy  ul.  Janusza  Korczaka  10  w  Płocku  przeprowadzono  dyskusję
publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w  projekcie  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Spotkanie rozpoczął  Pan Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, który
powitał  osoby  przybyłe  na  dyskusję.  Przedstawił  powody  przystąpienia  do
sporządzenia planu, a także przypomniał o obowiązujących terminach składania uwag.
Pani Aneta Pomianowska-Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Miasta  również przywitała  osoby obecne na sali,  następnie  głos  został  przekazany
projektantowi planu.

Główny  projektant  planu  –  Pan  Radosław  Jończak  opowiedział  o  dotychczasowym
przebiegu procedury sporządenia przedmiotowego planu, omówił sposób rozpatrzenia
wniosków złożonych do planu. Podkreślając, iż jest to projekt planu, który może ulec
zmianie w wyniku złożonych uwag, przedstawił jego główne założenia, a także główne
zmiany, które zaszły względem obowiązującego planu, a które polegały na:

• zmianie  przeznaczenia  z  terenów  rolniczych  i  ogrodniczych  z  istniejącą
zabudową o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym, terenów
rolniczych bez zabudowy oraz terenów sportu i rekreacji na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

• zmianie przeznaczenia terenu z usług na tereny zieleni urządzonej,
• zmianie  przeznaczenia  terenów  byłej  cukrowni  z  terenów  przemysłowo-

składowych na tereny zabudowy usługowej,
• zmianach  w  dotychczas  projektowanym  układzie  dróg,  w  tym  w  zakresie

redukcji ich szerokości.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Stefan Karczewski: Odczytał  pytania  skierowane do  projektantów i  osób
prezentujących plan. Wskazał, iż ustalenia dla terenu 1ZP nie odzwierciedlają ustaleń
Studium,  zarazem stawiając  pytanie  jakie  przesłanki  kierowały  projektantami  aby
odejść od kierunków wyznaczonych w Studium i nie uwzględnić także niesprzecznych z
nimi  ustaleń  obowiązującego  planu.  Ponadto,  spytał  jakie  przesłanki  kierowały
projektantami  aby  ograniczyć  możliwość  zwiększenia  funkcjonalności  terenu  wokół
domu mieszkalnego (na terenie 1ZP) poprzez wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu
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wyłącznie istniejącej zabudowy.
Treść odczytanych pytań została dołączona do protokołu jako załącznik nr 2.

Pan  Radosław  Jończak,  wskazał  iż  przeznacznie  terenu  nie  narusza  ustaleń
obowiązującego Studium. Żądania, które zabierający głos sformułował we wniosku do
planu zostały uwzględnione. Projekt planu uległ jednak zmianie na etapie uzgodnień z
właściwymi  instytucjami.  Mazowiecki  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  odmówił
uzgodnienia, argumentując, iż ustalenia planu umożliwiają zdublowanie brył zabytków
co  jest  niedopuszczalne  z  punktu  widzenia  konserwatorskiego.  W  związku  z  tym
należało wycofać się z przyjętych rozwiązań i  wprowadzić te, które będą zgodne z
oczekiwaniami Konserwatora.

Pani Aneta Pomianowska – Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Miasta, wskazała iż studium przewiduje na przedmiotowym terenie tereny rekreacji, w
związku  z  powyższym  inna  funkcja  byłaby  niezgodna  z  obowiązujacym  Studium.
Ponadto, plan dopuszcza możliwośc adaptacji istniejącego budynku.

2. Pan  Mieczysław  Walczak: Czy  podczas  projektowania  ulicy  Wierzbowej
uwzględniono istniejące na działce dwa stawy?

Pani Aneta Pomianowska – Molak poprosiła o złożenie pisemnej uwagi w tej sprawie.

3. Pan Tomasz  Kolczyński: Wskazując  na  dużą  liczbę  mieszkańców  ul.  Gmury
(przybyłych  na  dyskusję)  zwrócił  się  z  prośbą  o  potwierdzenie  czy  projekt  planu
wyklucza możliwość prowadzenia usług na terenie 1ZB, które dopuszczał dotychczas
obowiązujący plan.

Pan Radosław Jończak odczytał zapisy projektu dla terenu 1ZP, wyjaśniając, iż projekt
planu dla istniejącego budynku mieszkalnego dopuszcza zmianę sposobu użytkowania
na usługi zamieszkania zbiorowego.

Pan Marek Stańczyk zapytał  czy  wpłynął  jakiś  wniosek  o  zmianę  przeznaczenia
działki przy ul. Gmury. 

Pani Aneta Pomianowska – Molak, poinformowała, iż nie wpłynął żaden wniosek z ul.
Gmury w sprawie zmiany przeznaczenia.

Następnie zwróciła się do Pana Radnego (Pana Kolczyńskiego) z informacją, iż funkcja
wyznaczona w projekcie planu dla terenów położonych przy ul. Gmury pozwala tylko i
wyłącznie  na  adaptację  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej  z  uwagi  na  linie
powodziowe, bez możliwości lokalizowania nowej zabudowy.

4. Głos  z  sali: Czy  możliwe  jest  prowadzenie  (przy  ulicy  Gmury)  działalności
gospodarczej w postaci usług budowlanych?

Pani Aneta Pomianowska – Molak, wskazała, że jeśli obecnie występują tam budynki
usługowe to tak, natomiast zgodnie z projektem planu nie będzie możliwości zmiany
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy.
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5. Głos z sali: Na jednej z działek (przy ul. Gmury), która została zakupiona przez
nieznanego  inwestora,  zwożone  są  bardzo  duże  ilości  gruzu.  Prawdopodobnie  ma
znajdować  się  tam  kruszarnia  gruzu.  Czy  jest  możliwość,  by  ta  kruszarnia  tam
powstała?

Pani Aneta Pomianowska – Molak, wyjaśniła, że na podstawie ustaleń obowiązującego
planu jest tam m.in. funkcja usługowo-produkcyjna, więc gdyby inwestor chciałby to
zrobić, to mógłby.

6. Pan Bogusław Mierzejewski: Przyznał,  że  zakupił  przedmiotową  działkę  -  nr
1635/2 i 1635/1. Zwoził tam beton, który zostanie skruszony i będzie wbudowany w
drogi. Nie będzie prowadził tam kruszenia ani składowiska. Zwozi to na własny cel.
Kruszenie potrwa kilka dni.

Pani Aneta Pomianowska – Molak oraz Pan Radosław Jończak wyjaśnili, że dyskusja
dotyczy  projektu  planu.  Projekt  planu  nie  dopuszcza  prowadzenia  tego  typu
działalności.
Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, że do tej pory do urzędu nie wpłynęły
żadne informacje odnośnie tej inwestycji.

Pan Jacek Terebus  zaznaczył,  iż  materiał  budowlany zazwyczaj  składowany jest  w
miejscu  budowy lub  rozbiórki.  Ponownie  podkreślił,  iż  w  tej  lokalizacji, w  nowym
projekcie  planu  występuje  wyłącznie  zabudowa  mieszkaniowa,  na  jego  podstawie
żadna kruszarnia nie będzie mogła powstać.

7. Pan  Bogusław  Mierzejewski: W  ustaleniach  planu,  w  momencie  zakupienia
działki,  było  przeznaczenie  usługowo-produkcyjne,  a  obecnie  projektowane są tam
tereny zielone.

Pan  Jacek  Terebus  wyjaśnił,  że  występują  tam  linie  zalewowe.  Prowadzenie
działalności w tym miejscu nie będzie możliwe.

8. Pani Izabela Olenderek: Odniosła się do terenu byłego GS-u, oznaczonego w
dotychczasowym planie, jako teren mieszkaniowy z funkcją usługową nieuciążliwą. W
zapisach planu występują zakazy lokalizowania obiektów produkcyjnych, składowych,
handlu  hurtowego  i  innych  mogących  powodować  wzmożony  ruch  pojazdów
samochodów ciężarowych. Właściciel działki posiada wiele samochodów ciężarowych i
ciężkiego  sprzętu  budowlanego,  którego  naprawę  przeprowadza  na  przedmiotowej
działce. Na działce składowane są płyty betonowe, piasek, opony, etc. Mimo tego typu
zapisów  w  planie  taka  działalność  jest  prowadzona.  Podczas  spotkania  u  pana
prezydenta,  w  obecności  Pani  dyrektor  Anety  Pomianowskiej-Molak,  mieszkańcy
sąsiednich  działek  uzyskali  odpowiedź,  że  prowadzący  działalność  może na swojej
działce "robić co mu się podoba". Czy wg porządku planistycznego powinno być tak,
że tego typu działalność jest prowadzona w środku osiedla domków jednorodzinnych?
Jakie są obostrzenia, w projekcie planu, co do prowadzenia działalności i czy będzie
możliwość prowadzenia tego typu działalności? Dlaczego, choć działalność właściciela
tego terenu była wcześniej mniejsza niż jest obecnie, mimo zapisów obowiązującego
planu mógł on ją rozwinąć?

3



Pani  Aneta  Pomianowska  –  Molak  stwierdziła,  że  przedstawiona  sytuacja  jest
wyjątkowa,  ponieważ  inwestor  rozpoczął  działalność  przed  uchwaleniem  planu
miejscowego. Obecnie urząd nie ma prawnych podstaw by inwestor dostosował się do
ustaleń  obowiązującego  planu.  Urząd  Miasta  Płocka występował  w  tej  sprawie  do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
oraz  Powiatowego Inspektora  Nadzoru  Budowlanego.  Zgodnie  ze  wszystkimi
dokumentami,  normami,  badaniem  poziomu  hałasu  działalność  spełnia  wszystkie
normy. Jej uciążliwość nie wykracza poza granice działki. Nie ma możliwości prawnej
by wymóc zmianę działalności lub przeniesienia jej w inne miejsce.

Pan Radosław Jończak,  poinformował,  że w projekcie  planu występują obostrzenia
odnośnie prowadzonej działalności, jednak dotyczą one nowych inwestycji.

9. Pan, który się nie przedstawił: Czy służby miejskie mogą nakazać uprzątnięcie
tego terenu?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że straż miejska może jedynie nakazać
uprzątnięcie odpadów.

10. Pani, która się nie przedstawiła: Dlaczego Grabówka nie została włączona do
planu zagospodarowania przestrzennego dla Borowiczek? Teren ten również powinien
zostać wzięty pod uwagę w związku ze znaczną liczbą mieszkańców.

Pani  Aneta  Pomianowska  –  Molak  wyjaśniła,  że  projekt  planu  dotyczy terenów
objętych obowiązującym planem, który został uchwalony w 2000 roku, dlatego obszar
Grabówki nie został w nim ujęty.

11. Pan, który się nie przedstawił: Przy ul. Borowickiej, na działce należącej do
Urzędu  Miasta,  składowany  jest  destrukt  asfaltowy.  Czy  można  do  tego  celu
wykorzystywać tę działkę?

Pan Jacek Terebus poinformował, że materiał składowany jest w związku z budową
ulicy Borowickiej, zostanie on uprzątnięty do końca wiosny.

12. Pan, który się nie przedstawił: Czy ustalenia dla terenów od 1ZB do 7ZB różnią
się między sobą?

Pan Radosław Jończak: wyjaśnił, że tereny oznaczone symbolami od 1ZB do 7ZB mają
te same ustalenia. Zacytował ustalenia projektu planu dotyczące tych terenów.

13. Pan, który się nie przedstawił: Czy w ramach nowego planu możliwa będzie
odbudowa budynku, który w obowiązującym planie nie podlegał przebudowie? Pytanie
dotyczyło terenu 2ZB.

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że jeżeli zachowane są fundamenty
budynku, a plan dopuszcza adaptację to odbudowa jest możliwa.
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14.  Pan Krzysztof Rutecki: Dlaczego teren przy ulicy Gmury, oznaczony symbolem
1ZB  nie  został  przeznaczony  pod  zabudowę,  pomimo  że  istnieją  tam  budynki
mieszkaniowe?

Pan Radosław Jończak: wyjaśnił, że tereny te są położone w obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią. Projekt planu nie ustala zasięgu tych obszarów.

Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, iż Zarząd Gospodarki Wodnej w 2015
roku przekazał mapy powodziowe, z których do projektu planu zostały przeniesione
linie powodziowe. Twórcą map powodziowych jest Zarząd Gospodarki Wodnej, który
ustala granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

15. Pan Krzysztof  Rutecki: Dlaczego,  w  związku  z  powyższym,  przy  ul.  Gmury
zrealizowana została sieć kanalizacyjna skoro jest to teren zalewowy?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że obowiązujące przepisy  nie zakazują
realizacji  sieci  kanalizacyjnej na terenach powodziowych. Ponadto,  tereny położone
przy  ul. Gmury zostały wskazane jako tereny szczególnego zagrożenia powodzią  w
2015 r. - w momencie powstania map zagrożenia powodziowego.

16. Głos z sali: Jakie możliwości ma plan w zakresie obniżenia hałasu powstającego
na  drogach  lokalnych?  Czy  istnieje  możliwość  by  nakazać  stosowanie  materiału
budowlanego, który powodować będzie obniżenie hałasu jaki powstaje na drogach?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że nie ma możliwości by w miejscowych
planach  zagospodarowania  przestrzennego  ustalić  z  jakich  materiałów  ma  zostać
wykonana nawierzchnia  drogi.  W przypadku  realizacji  drogi  w  obszarze  zabudowy
jednorodzinnej  lub  wielorodzinnej  projektant  dobiera  materiały,  które  umożliwią
zachowanie norm hałasu dla danego terenu.

Pan  Jacek  Terebus  wyjaśnił,  że  materiały  tego  typu  były  testowane,  jednak  nie
sprawdziły się. Jedyną skuteczną możliwością ograniczenia hałasu jest ustanowienie
ograniczenia prędkości, jednak taka regulacja nie należy do ustaleń planu.

17. Pan Sebastian Kozakiewicz:  Jaką funkcję ma spełniać droga 1KDZ? W jakim
przedziale  czasowym będzie  ona  realizowana?  Czy  zaprezentowana  lokalizacja  tej
drogi jest ostateczna? 

Pani  Aneta  Pomianowska  –  Molak  stwierdziła,  że  uchwalenie  planu  wiąże  się  z
założeniem,  iż  wyznaczony  przebieg  dróg  jest  docelowy.  Wskazała  jednak,  iż  w
wyjątkowych sytuacjach ustawa  o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych umożliwia wytyczenie przebiegu drogi poprzez
decyzję  administracyjną.  Przedmiotowa droga  zbiorcza  ma  obsługiwać  cały  obszar
planu,  zbierając  ruch  z  osiedla  Borowiczki.  Plan  miejscowy  nie  określa  przedziału
czasowego realizacji dróg.

18. Pan Sebastian Kozakiewicz: Czy tereny przeznaczone w planie pod drogi i 
tereny zielone będą przejmowane przez Urząd Miasta?
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Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że jeżeli inwestycja drogowa będzie
wykonywana to grunty należące do prywatnych właścicieli zostaną wykupione. Gmina
ma obowiązek wykupienia gruntów przeznaczonych pod tereny zieleni  publicznej –
ogólnodostępnej.

19.  Pan Sebastian Kozakiewicz: Jaka jest orientacyjna data uchwalenia planu?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że uwagi do projektu planu są zbierane
do  20  kwietnia,  i  jeżeli  w  związku  z  ich  rozpatrzeniem  nie  zajdzie  konieczność
ponownego  uzgadniania  i  opiniowania  oraz  wyłożenia  planu  projektu  planu  do
publicznego  wglądu  to  uchwalenie  może  nastąpić  w  trakcie  majowej  sesji.  W
przypadku  ponownego  wyłożenia  prawdobnym  terminem  będzie  uchwalenie  przed
końcem bieżącego roku.

20.  Pan,  który  się  nie  przedstawił: Linie  zabudowy  na  rysunku  planu  nie  są
jednolite.  Odległości  linii  od  dróg  są  różnorodne.  W  związku  z  tym  wnosi  o  ich
ujednolicenie. 

Pan Łukasz  Ozimek -  Kierownik  Referatu  Polityki  Przestrzennej  Miasta  w Wydziale
Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta  Urzędu  Miasta  Płocka,  przypomniał  o
konieczności  złożenia  niniejszej  uwagi  na  piśmie.  Wyjaśnił,  że  nie  jest  błędem
wyznaczanie różnych odległości linii zabudowy od dróg.

21.  Pan,  który  się  nie  przedstawił: Czym  motywowane  są  projektowane
odległości? Jakimi przepisami lub normami? 

Pan  Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  że  jedną  z  wytycznych  jest  ustawa  o  Drogach
Publicznych,  która  mówi  o  minimalnej  odległości  zabudowy od krawędzi  jezdni,  w
zależności  od  klasy  drogi.  Ponadto  w  przypadku  projektowanych  dróg,  projektant
dokonuje oceny co do właściwego wytyczenia linii zabudowy.

Pani  Aneta Pomianowska – Molak dodała,  że podczas sporządzenia projektu planu
bierze  się  również  pod  uwagę  istniejące  zagospodarowanie.  W  związku  z  czym
projektowaną linię zabudowy dostosowuje się do położenia istniejących budynków.

22. Pan,  który  się  nie  przedstawił: Wskazał  na  różnorodne  wytyczenie  linii  na
terenie  64MN,  który  nie  jest  jeszcze  zabudowany.  Od  ulicy  Harcerskiej  odległość
wynosi 5 m, a od pozostałych ulic 6 m.

Pan Radosław Jończak wyjaśnił,  że podczas wyznaczania linii  zabudowy brane pod
uwagę  są  różne  uwarunkowania,  takie  jak  np.  położenie  działki  względem  stron
świata,  położenie drogi,  ukształtowanie terenu, występujące przeszkody. Decyzja o
przebiegu  linii  zabudowy  podejmowana  jest  indywidualnie  dla  każdego  terenu.
Wskazał, iż w przypadku kwestionowania przebiegu linii należy złożyć uwagę, której
zasadność zostanie rozpatrzona.
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III. Ustalenia z dyskusji

Pan Jacek Terebus podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie
uwagi  należy  wnieść  na  piśmie  w  terminie  do  20  kwietnia  2018  roku.  Ponownie
poinformował, iż jeżeli złożone uwagi nie będą powodowały konieczności przekazania
projektu planu do ponownych uzgodnień to prawdopodobnie plan zostanie uchwalony
przez Radę Miasta w trakcie sesji majowej. 

Dyskusja została zakończona o godz. 17:20.

 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.

Załączniki: 
1. Lista obecności
2. "Pytanie do projektantów/prezenterów wyłożonego projektu Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Borowiczki w Płocku" – złożone przez Pana
Stefana Karczewskiego (1 strona)

............................................................. ...............................................
podpis osoby sporządzającej protokół                        podpis Prezydenta Miasta Płocka lub osoby upoważnionej

Płock, dnia 16 kwietnia 2018 roku
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