
PROTOKÓŁ

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

„Kobiałka” w Płocku

Protokół sporządzony został dnia 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez
Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu
Miasta Płocka.
Na  podstawie  art.  17  pkt  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 22
lutego 2018 roku o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1
przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” 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 przywitał osoby
przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobiałka w 2016 roku i
jesteśmy na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. W związku z opracowywaniem planu
przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta, pan Łukasz Ozimek przedstawił główne założenia
projektu planu:

• plan jest sporządzany w części południowej na terenach, które nie są objęte ustaleniami
żadnego  planu  miejscowego,  a  w  części  zachodniej  stanowi  zmianę  obecnie
obowiązujących planów: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiała oraz Miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  położonych  przy  ul.  Dobrzyńskiej  i
Zglenickiego w Płocku;

• teren głównie jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową;
• w południowej  części  sankcjonuje  istniejący  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  Jaru

rzeki Brzeźnicy;
• przenosi  ustalenia  planów  obecnie  obowiązujących  oraz  Studium  uwarunkowań  i

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Płocka  w  zakresie  układu
komunikacyjnego z lekką modyfikacją w zachodniej części tego układu.

II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi wyznaczona w projekcie planu droga
1KDD?”.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w momencie nałożenia na siebie projektu planu Kobiałka oraz
obecnie  obowiązującego  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, który został wyświetlony podczas
dyskusji, można zauważyć, że układ komunikacyjny stanowi logiczną całość poprzez łączenie
się  drogi  projektowanej  w  planie  Kobiałka  oraz  drogi  projektowanej  w  obowiązującym
sąsiednim planie.

2. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDD idzie po tych samych działach co ulica
Maszewska w planie sąsiednim?”.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to droga równoległa do ulicy Maszewskiej i jej przebieg
jest wyznaczony na tyłach tych samych działek.

3. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co z działką o numerze ewidencyjnym gruntów 67?”
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Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w kwestii tej działki i jej przeznaczenia nie nastąpiły żadne
zmiany, ponieważ znajduje się poza granicami opracowania projektu planu i obowiązują dla
niej dalej ustalenia z planu sąsiedniego.

4. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie oznaczenia w kolorze fioletowym na rysunku
Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  położonych  przy  ul.
Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  jest  to  kolektor  kanalizacji  przemysłowej  i  strefa
ochronna od niego, który ma swoją kontynuację w planie Kobiałka. Nadmienił także, że projekt
planu dopuszcza przebudowę tego kolektora.

5. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „jak prowadzi droga 1KDL?”.

Pan Radosław Olszewski wyjaśnił, że droga prowadzi do ulicy Zglenickiego, przecinając ulicę
Maszewską i kolejną projektowaną ulicę, która jest równoległa do ulicy Maszewskiej.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził wcześniejszą wypowiedź.

6.  Pani  Anna  Cybart –  zadała  pytanie  „czy  droga  1KDG  prowadzi  do  ronda  ulicy
Maszewskiej?”.

Pan Łukasz Ozimek udzielił odpowiedzi twierdzącej.

7. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDG przechodzi przez działkę o numerze
ewidencyjnym gruntów 67?”

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  część  działki  o  numerze  ewidencyjnym gruntów  67
znajdująca się w planie będzie w całości  przeznaczona pod zabudowę usługową – 2U. Dla
pozostałej części działki obowiązują ustalenia z planu sąsiedniego. 

8.  Pani  Anna Cybart –  poprosiła  o  potwierdzenie  faktu,  że  zaraz  za  działką  o  numerze
ewidencyjnym 67 nie będzie bezpośrednio drogi.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta potwierdził ten fakt.

9. Pan Radosław Olszewski – chciał dowiedzieć się co jest dopuszczone na terenach 2U, do
jakiej wysokości może być zabudowa oraz czy będzie to teren generujący uciążliwości. 

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  są  to  tereny  usługowe,  na  których  wysokość  dla
budynków  usługowych  wynosi  15m,  dla  budynków  gospodarczych  i  garaży  5m,  a  dla
pozostałych obiektów budowlanych 30m. Wyjaśnił także, że nie ma możliwości udowodnienia,
że uciążliwości z danej działalności zamykają się w granicach nieruchomości, dlatego wskazał
tutaj na konieczność przestrzegania poziomów dopuszczonych w Prawie Ochrony Środowiska.

10. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie co jest rozumiane przez pozostałe obiekty
budowlane. 

Pan Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  że  pozostałe  obiekty  budowlane,  czyli  inne  niż  budynki,  np.
budowle, w tym również maszty reklamowe lub telefonii komórkowej.

11. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie w kwestii dotyczących drogi 1KDL, w
tym w stosunku do planu obecnie obowiązującego i wrysowanych w drogę sieci infrastruktury
technicznej.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że szerokość drogi została zachowana i jest to nadal 10m.
Ponadto zauważył, że linie zabudowy mają podobną odległość od linii rozgraniczającej drogi jak
w planie sąsiadującym.
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Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zwrócił uwagę na zapis planu, który nakazuje
prowadzenie sieci  infrastruktury technicznej w drodze. Plan sąsiedni zawierał  wrysowane w
drogi postulowane i projektowane przebiegi poszczególnych sieci.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził bezzasadność wprowadzania w projekcie planu przebiegu sieci,
ze względu na to, że faktyczny ich przebieg może ulec zmianie. 

12. Pan Radosław Olszewski – chciał uzyskać informacje na temat nieruchomości przy ulicy
Maszewskiej 2 oraz Maszewskiej 4, które znajdują się w ciągu drogowym.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  nieruchomości  znajdują  się  poza  granicami  projektu
planu Kobiałka.

13. Pani Anna Cybart – poprosiła o udzielenie informacji na temat terminu budowy drogi
1KDG.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że droga zostanie wybudowana w momencie zapisania realizacji
tej inwestycji w Budżecie Miasta Płocka. 

14. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co oznacza teren 2PU?” oraz „czy mogą być z tego
tytułu jakieś większe uciążliwości?”.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to tereny produkcyjno-usługowe, na których wachlarz
funkcji jest szerszy niż na terenach tylko usługowych. Ponadto zauważył, że na terenie całego
planu zakazuje  się  lokalizowania  zakładów o  zwiększonym ryzyku  oraz  zakładów o dużym
ryzyku  wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych,  dopuszczając tylko  lokalizację
przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  zgodnie  z
rozporządzeniem  Ministra  Środowiska.  Uczestnicy  zostali  poinformowani  również,  że  te
przedsięwzięcia  wymagają  sporządzenia  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  zgodnie  z
przepisami odrębnymi.

15. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi droga 2KDL?”.

Pracownik  Referatu  Polityki  Przestrzennej  Miasta  poinformował,  że  jest  to  droga,  która
prowadzi do ulicy Kobiałka. 

16. Pan Radosław Olszewski – poprosił o udzielenie informacji co powstanie na terenie 1U.

Pan  Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  że  jest  to  ta  sama  funkcja  i  parametry  co  na  wcześniej
omawianym terenie 2U.

17. Pan Radosław Olszewski – prosił o informację do kogo będzie należeć droga 1KDD i czy
będzie ona ogólnodostępna. Poinformował również, że zlikwidowane drogi w projekcie planu
Kobiałka faktycznie istnieją.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że droga ta jest wyznaczona jako droga publiczna i będzie
ona  ogólnodostępna.  Poinformował  również,  że  układ  komunikacyjny  uległ  zmianie  w  tym
miejscu,  ponieważ  miały  to  być  drogi  publiczne,  a  przy  warunkach  w  jakich  funkcjonują
niektóre zakłady mogłoby być to w kolizji,  dlatego postanowiono zastosować takie  właśnie
rozwiązanie w kwestii  układu komunikacyjnego. Dodatkowo zauważył, że plan nie likwiduje
istniejących dróg, nie wyznacza ich jako drogi publicznie. 

18.  Pani  Anna Cybart –  poprosiła  o  wyjaśnienie  oznaczenia  zastosowanego  na  rysunku
planu. 

Pan  Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  że  jest  to  istniejąca  linia  elektroenergetyczna  110kV  i  pas
technologiczny od tej linii. 

3



19. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie czemu sąsiednich działek nie objęto
zmianą, uważając że mocno ogranicza to możliwości inwestycyjne z uwagi na przeznaczenie na
mieszkalnictwo jednorodzinne.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zauważył, że teren w obecnie obowiązującym
planie znajduje się na obszarze łączącym zarówno funkcję mieszkaniową jak i usługową, co
daje większe możliwości niż sama funkcja usługowa.

20.  Pan  Radosław  Olszewski -  poprosił  aby  przeczytać  jakie  jest  ustalenie  dla  terenu
11UMN i 10UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pracownik  Referatu  Polityki  Przestrzennej  Miasta  poinformował,  że  zgodnie  z  zapisem jako
przeznaczenie podstawowe plan ustala funkcje usługową i mieszkaniowa jednorodzinną.

21.  Pan  Radosław  Olszewski –  zadał  pytanie  „jaka  jest  powierzchnia  biologiczna  na
terenach 10UMN i  11UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, a jaka na terenach 1PU i 2PU w
projekcie planu Kobiałka?”.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że na terenach 10UMN i 11UMN
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30%.

Pan Łukasz Ozimek poinformował,  że minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej  na
terenie 1PU wynosi 15%, a na terenie 2PU – 30%.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi
należy wnieść na piśmie w terminie do 15 marca 2018 roku. 

Dyskusja została zakończona o godzinie 1645.

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 1 marca 2018 roku. 

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