
PROTOKÓŁ

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

„Imielnica” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 25 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka
przez Agatę Jeziak – podinspektora 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 2017 roku poz. 1073) w dniu 11 stycznia 2018 roku o
godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję
publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w projekcie  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki  Przestrzennej Miasta w
Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka,  który powitał osoby
przybyłe na dyskusję. Poinformował, że obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu. Następnie pan kierownik oddał głos projektantowi planu. 

Projektant planu – pan Radosław Jończak przedstawił główne założenia projektu planu oraz
zmiany, które zostały wprowadzone w stosunku do planu obowiązującego, polegające na:

• korektach układu drogowego: zawężenie dróg, likwidacja bądź ich przesunięcie;

• zmianie  przeznaczenia  z  obecnej  funkcji  usług  oświaty  na  tereny  zieleni  dla
mieszkańców osiedla;

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pan Tomasz  Kolczyński  zwrócił  uwagę,  iż  projektowany  teren  zieleni  urządzonej  w
niewielkiej  części  jest  własnością  gminy,  natomiast  w większości  zaprojektowany został  na
terenie gruntów należących do osób prywatnych, tym samym zapytał czy po uchwaleniu planu
miasto wykupi ten teren.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że takie jest założenie, a ponadto teren ten wskazany został
również w Programie Zazieleniania Miasta.

2. Pan Tomasz Kolczyński  zadał następujące pytania dotyczące rozwiązań przyjętych w
projekcie planu: „czy Imielnica łączy się z Podolszycami Południe i w którym miejscu?”, „czy
Imielnica łączy się z tą częścią Imielnicy tak zwaną Parcele?” 

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że w projekcie planu utrzymane zostało połączenie drogowe
z Podolszycami Południe z obowiązującego planu miejscowego, jak również wskazano nowe
połączenie piesze, które po stronie osiedla Podolszyce Południe znajdzie się na terenie działki
należącej do spółki gminnej.

Projektant planu zaznaczył, iż wprowadzenie połączenia pieszego pomiędzy osiedlami Imielnica
a Podolszyce Południe jest kolejną ze zmian wprowadzonych w stosunku do obowiązującego
planu miejscowego.

3. Pan Tomasz  Kolczyński zauważył,  że  proponowane połączenie  piesze  zlokalizowane
zostało w miejscu, w którym skarpa jest najwyższa.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż nie wyklucza to realizacji połączenia na jednym poziomie, tak
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aby nie pokonywać różnic terenu.

4. Pan Henryk Sztomberski poinformował,  iż składał kilka pism, a postulaty zgłoszone
przez niego zostały w dużym stopniu uwzględnione, jednakże występują jeszcze rozwiązania
przyjęte  w projekcie  planu,  co do których ma zastrzeżenia.  Droga do działki  numer 1247
(aktualny numer działki 1247/9) została zagrodzona i nie mogą z tą działką nic zrobić, a miasto
nie ma planów aby grunt pod tę drogę nabyć a następnie ją zrealizować. Dodał również, że dla
tej działki zostało wydane pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami prawa, ale budowa nie
może się rozpocząć z uwagi na brak dojazdu.

Pan  Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  iż  istnieje  możliwość  wywłaszczenia  części  działki  sąsiedniej
przeznaczonej pod drogę publiczną.

5. Pan  Henryk  Sztomberski  zwrócił  się  z  uwagą  w  sprawie  odległości  12  m od  lasu
zaznaczając,  iż  zgodnie  z  nowymi  przepisami  przy  zastosowaniu  odpowiednich  materiałów
budowlanych odległość budynków od lasu może zostać zmniejszona nawet do 4 m.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  zmieniły  się  przepisy  i  projekt  planu  zostanie
dostosowany do obowiązujących przepisów odrębnych.

6. Pan Henryk Sztomberski  zwrócił uwagę, iż stan obecny w terenie jest rozbieżny ze
stanem uwidocznionym na podkładzie mapy zasadniczej, w zakresie ukształtowania terenu.
Poinformował,  że  teren  został  wyrównany  i  w  jego  przekonaniu  nie  ma  konieczności
wyznaczania tak daleko odsuniętej linii zabudowy. 

Pan Łukasz Ozimek przypomniał, aby wszystkie uwagi złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym
terminie do 2 lutego 2018 roku. 

7. Pan Henryk Sztomberski zaproponował aby zaprojektowany ciąg pieszy (1KDP) wzdłuż
terenu stanowiącego jego własność, zmienić na ciąg pieszojezdny, dla zapewnienia dojazdu do
działek  w  przypadku  podziału  nieruchomości.  Ponadto  zgłosił  postulat  odnoszący  się  do
zmniejszenia odległości linii zabudowy od linii rozgraniczającej w sąsiedztwie skarpy wzdłuż
rzeki Rosicy.

Projektant planu wyjaśnił, iż ustalone przeznaczenie stanowiące ciąg pieszy służyć ma również
inwestycji polegającej na skanalizowaniu cieku Pisencja.

Pan  Łukasz  Ozimek poinformował,  iż  przyjęte  w projekcie  planu odsunięcie  linii  zabudowy
wynika z ograniczeń ustalonych dla funkcjonującej na tym obszarze formy ochrony przyrody -
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego jaru rzeki Rosicy.

8. Pan Marek Ołdakowski zapytał do czego służy ciąg pieszojezdny 3KDJ oraz czy zostanie
wykupiony  teren  przewidziany  pod  jego  realizację.  Poinformował,  że  teren  wskazany  w
projekcie jako teren zieleni jest terenem zabagnionym z wysoką skarpą i w jego przekonaniu
nie posiada walorów turystyczno-krajobrazowe.

Projektant wyjaśnił, iż jego założeniem było zapewnienie dojścia i dojazdu do terenów zieleni
dla  mieszkańców.  Ponadto  wyjaśnił,  że  ciąg  ten  przewiduje  także  obowiązujący  miejscowy
plan. 

9. Pan Tomasz Kolczyński zapytał o przewidywane skomunikowanie w przypadku podziału
terenu 1MN na działki w związku z likwidacją drogi na tym terenie.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż w projekcie planu nastąpiła likwidacja tego typu sięgaczy, w
celu  zwiększenia  możliwości  swobodnego  podziału  terenu  na  działki,  przy  czym  właściciel
terenu będzie zobowiązany do zapewnienia dostępu do każdej wydzielanej działki. 
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10. Pan Marek Ołdakowski  zadał pytanie dotyczące możliwości wykupu od gminy części
działki 825/12.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  po  uchwaleniu  projektu  planu  i  dokonaniu  podziału
nieruchomości będzie taka możliwość, gdyż cześć tej działki przeznaczona została pod teren
mieszkaniowy.

11. Pan Tomasz  Kolczyński  poprosił  o  udzielenie  informacji  na  temat  przeznaczenia  w
projekcie planu w zakresie ulicy Wiosennej oraz możliwości nabycia terenu pod drogę, który
aktualnie pozostaje własnością osób prywatnych.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że rozwiązania przyjęte w projekcie planu po jego uchwaleniu
pozwolą na wywłaszczenie gruntu, jeśli zajdzie taka konieczność.

12. Pan Tomasz Kolczyński zapytał o połączenie pomiędzy osiedlem Imielnica a Parcelami.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  projekt  planu  przewiduje  połączenie  drogowe,  a  w
zasadzie utrzymuje rozwiązanie z obowiązującego planu miejscowego.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi
należy wnieść na piśmie w terminie do 02 lutego 2018 roku. 

Dyskusja została zakończona o godz. 1700. 

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

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 25 stycznia 2018 roku.

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