
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi

w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Lotnisko” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 12 kwietnia 2018 r. 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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 12 kwietnia 2018 r. 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 „Lotnisko” 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,  poinformował,  iż  tematem dyskusji  jest  projekt  planu  „Lotnisko”  w

Płocku, który jest wykładany do publicznego wglądu oraz oddał głos projektantom planu.

Główny projektant planu – pani Anna Woźnicka oraz projektant planu – pani Patrycja Piorun-

Masłowska  na podstawie prezentacji multimedialnej krótko omówiły procedurę sporządzania

projektu planu oraz możliwości  udziału w niej społeczeństwa. Poinformowały, iż wykładany,

obecnie projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania  miasta  Płocka.  Następnie  przedstawiły  główne  ustalenia  projektu  planu.

Przypomniano również o terminie składania uwag, który upływa w dniu 9 maja 2018 r. oraz

poinformowano,  iż  wszystkie  nieuwzględnione  przez  Prezydenta  uwagi  zostaną  rozpatrzone

przez Radę Miasta przed uchwaleniem projektu planu. Po czym pani Anna Woźnicka zaprosiła

do zadawania pytań.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan  Piotr  Bednarski  (właściciel  działki  127/5), Pan  Jarosław  Kawka  (właściciel

działki  127/6) –   mieszkańcy  terenu  oznaczonego  w  projekcie  planu  symbolem  2.U/MN

wnioskują,  aby  poszukać  rozwiązań,  które  pozwolą  chronić  zabudowę  mieszkaniową  przed

uciążliwościami generowanymi przez tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i

usług,  oznaczone  symbolem  PU,  sąsiadujące  z  ich  zabudową.  Proponują,  na  przykład,

wydzielenie  strefy  zieleni,  oddzielenie  terenami  usługowymi  o niższej  intensywności  i

mniejszych  parametrach  zabudowy lub odsunięcie  linii  zabudowy tak  aby uzyskać  łagodne

przejście między tymi dwiema strefami. Panowie wnieśli również aby zmienić zakończenie drogi

oznaczonej symbolem 3.KDD, tak by nie łączyła się z drogą 4.KDW. Takie rozwiązanie pozwoli

uniknąć obsługi terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczonych

symbolem PU za pomocą już istniejącej drogi wewnętrznej (4KDW) a tym samym wyeliminuje
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uciążliwości wynikające ze zwiększenia natężenia ruchu. Zadano również pytanie w jaki sposób

teren zabudowy mieszkaniowej jest chroniony akustycznie. Panowie zawnioskowali również o

ponowne dokonanie inwentaryzacji w terenie. 

Pani  Anna  Wożnicka  poinformowała,  iż  dokumentem  kierunkowym  przy  sporządzaniu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium i to ten dokument, poza

stanem istniejącym, decyduje o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie.

Projektanci oraz Pan Ozimek wyjaśnili,  że przebieg drogi 3KDD wynika z wydzielonych pod

drogi działek, stanu własności oraz zjazdu z drogi serwisowej wzdłuż budowanej obwodnicy.

Dodali również, iż nie ma przeszkód aby odpowiednimi ustaleniami organizacji ruchu zarządzać

sposobem i  natężeniem ruchu.  Projektant oraz  kierownik wyjaśnili  również,  iż  tereny UMN

zostały zakwalifikowane w planie jako tereny podlegające ochronie akustycznej i w związku z

tym  będą  podlegać  tej  ochronie  zgodnie  z  przepisami  odrebnymi.  Wracając  do  kwestii

sąsiedztwa terenów PU i UMN projektant planu zaproponowała by przy sporządzaniu uwagi

zawnioskować o wyznaczenie jakiejś strefy buforowej np w postaci zieleni lub usług, odsunięcie

linii  zabudowy  czy  obniżenie  jej  wysokości.  Dodała  również,  iż  warto  sprecyzować  kilka

rozwiązań, które byc może uwzględniałyby również zamierzenia właściceli działek bezpośrednio

sąsiadujących z terenami UMN. 

2. Pan  Waldemar  Ejdys –  zadał  pytanie  o  to  jakie  były  założenia  planu

zagospodarowania przestrzennego. Teren lotniska oznaczony w Studium jest dużo większy niż

w projekcie planu.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Studium składa się z części tekstowej i graficznej. Część

tekstowa dopuszcza przeznaczenie tego terenu na funkcje inne niż lotnicze, stąd wyznaczone w

projekcie  planu  tereny  produkcyno  –  składowe  i  magazynowe.  Wyjaśnił  również,  że

zmniejszenie granic lotniska zostało zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pan Ejdys zapytał  jakie były przyczyny zmniejszenia granic lotniska oraz jakie potrzeby to

podyktowały? Do jakich operacji lotniczych jest przystosowany teren 1.KL? Zwrócił uwagę, że

zmniejszenie powierzchni lotniska spowoduje ograniczenie operacji lotniczych. Zadał również

pytanie czy jest potrzeba wykreowania tak dużego terenu produkcyjno – usługowego (teren

8PU)? W opinii Pana Ejdysa ustaleniami planu należałoby zabezpieczyć możliwość budowy w

przyszłości  większego  lotniska  z  dłuższym pasem startowym (rezerwa  terenu).  Dałoby  to

możliwość  przystosowania  lotniska  do  działalności  związanych  z  sytuacjami  kryzysowymi.

Zabudowanie  terenów  sąsiadujących  z  terenem  przeznaczonym  pod  lotnisko,  na  przykład

terenu 7PU uniemożliwi rozbudowę lotniska. 

W odpowiedzi Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że północna część terenu nie była wykorzystywana

na cele lotnicze, a projekt zmniejszenia terenu lotniska narodził się w środowisku Aeroklubu

Ziemi Mazowieckiej. Dodał że koncepcja zagospodarowania terenu lotniska opracowana przez

Aeroklub uwzględnia zarówno nowy pas betonowy jak również pas trawiasty. Projektant planu

poinformowała, że ustalenia projektu planu uwzględniają dokumenty rejestracyjne lotniska a

projekt  planu  uzyskał  pozytywne  uzgodnienie  Prezesa  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  w

Warszawie. Dodała również, że nie było dotychczas formalnych przesłanek, które sugerowałyby
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potrzebę powiększenia (wydłużenia) płyty lotniska. Wyjaśniła także, że w planie miejscowym

nie można tworzyć rezerw terenu na przyszłość. Plan musi określać przeznaczenie terenu na

chwilę  obecną.  Można  jedynie  ustalić  tymczasowe  zagospodarowanie  terenu  ale  trzeba

wówczas określić termin takiego zagospodarowania.

Na zakończenie pani projektant oraz pan Ozimek poinformowali o możliwości złożenia uwag do

przyjętych w projekcie planu ustaleń, w tym dotyczących rozszerzenia granic lotniska.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz przypomniał o terminie wnoszenia

uwag do projektu planu, który upływa 9 maja 2018 r.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.30.

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 26 kwietnia 2018 r.

............................................................. ...............................................

podpis osoby sporządzającej protokół                        podpis Prezydenta Miasta Płocka lub osoby upoważnionej
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