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RADA MIASTA PŁOCKA

UCHWAŁANR 163/IX/2015
Rady Miasta Płocka

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .Borowiczki" w Płocku.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2, 4 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015
roku poz. 199) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 i 1318, z 2014 roku
poz. 379 i 1072) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2015 rok Nr
40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku Rada Miasta
Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.Bcrowiczkl" dla obszaru o powierzchni około 491 ha, położonego w granicach
określonych w §2.

§2
Jako granice obszaru wyznacza się:

~ od zachodu granica Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku,
przyjętego Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września
2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17
lutego 2001 roku, Nr 22 poz. 194) oraz Miejscowego szczegółowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Imielnica -
Ośnica - Borowiczki - "Oczyszczalnia Wschód" w Płocku, przyjętego
Uchwałą Nr 619/XLIII/96 Rady Miasta Płocka z 19 listopada 1996 roku
(Dziennik Urzędowy z dnia 30 grudnia 1996 roku, Nr 37 poz. 234),

~ od północy granica Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku,
przyjętego Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września
2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17
lutego 2001 roku, Nr 22 poz. 194) na odcinku do rzeki Rosicy, dalej
południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1229/2,
1230/2, 1228/6, 1249/2, 1247/5, 1256/6, 1257/33, 1258/12, 1259/9,
1261/6, 1262/10, 1263/20, 1264/30, 2001/4, 2003/4, 2005/3, 1200/1,
2505, 2506/1, 2501/10, 2501/12, 2501/13, 2504/2, dalej granica
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parcele" w
Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 529/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28
czerwca 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z
dnia 4 sierpnia 2004 roku, Nr 194, poz. 5166),

~ od wschodu i południa - granica administracyjna miasta, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.



§3
Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2015 rok, Dział 710,
Rozdział 71004, §4300, §4170, §4110, §4120 zadanie 01/WRM.III/G -
Opracowania planistyczne - wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na
ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§4
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§S
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady M" Płocka

Artur J ewski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U z 2015 roku, poz. 199) przed
podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia (zmiany) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące
zasadności przystąpienia do sporządzenia (zmiany) planu i stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do
opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.
Analizą, o której mowa wyżej, objęto obszar o powierzchni około 491 ha, dla którego:

1. istnieje obowiązek wynikający z art. 88 f ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne, który stanowi, że należy dokonać zmiany dokumentów
obowiązujących w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania organom
samorządowym map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.
Mapy, o których mowa wyżej zostały przekazane Prezydentowi Miasta Płocka
pismem znak TC-OKI-422-0052-001/15 Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Od tej daty, w terminie 30 miesięcy,
należy dokonać zmiany obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, przyjętego
Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września 2000 roku w zakresie
granic obszarów zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego,

2. obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i
Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (Uchwała Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z
19 września 2000 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 22 poz. 194 z 17.02.2001 roku). W okresie od stycznia 2010
roku do końca 2014 roku, wpłynęło kilkanaście wniosków o zmianę planu, między
innymi dotyczących dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej na terenach rolnych
lub zieleni oraz zmian projektowanego układu komunikacyjnego.

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka, przyjęte
Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, jako
naturalny kierunek rozwoju, wskazuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
usługi, zieleń a istniejącą przestrzeń rolniczą proponuje zmienić na cele
nierolnicze.

Uchwałą Nr 860/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku wyżej
wymieniony plan miejscowy został uznany za nieaktualny i wskazany do zmiany. Zgodnie
z Wieloletnim programem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka na lata 2014 - 2018 z perspektywą do 2020 roku,
przyjętym Zarządzeniem Nr 5137/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 listopada 2014
roku, realizacja tego zadania winna nastąpić w latach 2015 - 2017. Ustalenia "nowego"
planu miejscowego należy dostosować do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. tekst jednolity Dz. U. z 2015
roku poz. 199), ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 1205 ze zmianami) a także do rozwiązań,
wynikających z ustaleń studium, o którym mowa wyżej.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Imielnica" w Płocku oraz Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Borowiczki" w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Płocka, przyjęta Zarządzeniem Nr 686/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca
2015 roku, spełnia wymóg art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzasadnia przystąpienie do sporządzenia zmiany
obowiązującego planu. Dostosowanie prawa lokalnego do aktualnych potrzeb może
nastąpić jedynie w trybie uchwalenia "nowych" planów miejscowych.

EKTOR
Wyd ~~!uRozwoju

i Poliryki tfI\Odarrzej Miasta

Aneta Ponuanowska-Mota«


