
PROTOKÓŁ

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

„Żyzna - południe” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 19 grudnia 2016 roku 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 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 15 grudnia
2016  roku  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 „Żyzna - południe” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie otworzyła Pani Aneta Pomianowska - Molak – dyrektor  Wydziału Rozwoju i Polityki
Gospodarczej  Miasta  Urzędu  Miasta  Płocka,  która  powitała  osoby  przybyłe  na  dyskusję.
Poinformowała,  że  jest  to  trzecia  dyskusja  poświęcona  projektowi  tego  planu,  do  którego
zostały wprowadzone korekty wynikające z uwzględnienia uwag złożonych podczas drugiego
wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Następnie pani dyrektor oddała głos projektantowi
planu. 

Projektant planu – pan Radosław Jończak przedstawił zmiany wprowadzone do projektu planu
polegające na:

• korekcie  układu komunikacyjnego  we wschodniej  części  opracowania  polegającej  na
przedłużeniu  drogi  7KDD  do  al.  Armii  Krajowej,  co  umożliwi  dojazd  do  nowo
projektowanych terenów mieszkaniowych bez konieczności wjazdu w istniejące osiedle
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

• wprowadzeniu ciągu pieszo – jezdnego 1KPJ w miejscu drogi dojazdowej,

• zmianie  przeznaczenia  terenu  z  zabudowy  usługowej  na  zabudowę  mieszkaniową
wielorodzinną z możliwością lokalizacji usług – teren 1MW/U,

• przedłużeniu drogi 3KDL do al. Armii Krajowej,

• korekcie  fragmentu  linii  zabudowy  od  ul.  Wyszogrodzkiej  (teren  5U)  poprzez
zmniejszenie odległości tej linii z 10 m do 6 m,

• korekcie  wskaźników  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów,  takich  jak:  wysokość
zabudowy, maksymalna powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie
czynna na niektórych terenach zgodnie ze zgłoszonymi uwagami,

• korekcie wskaźników parkingowych zgodnie  z nową uchwałą Rady Miasta w sprawie
Normatywu Parkingowego.

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pan  Jerzy Fiłoniuk – zapytał czy zostaną ustalone ograniczenia w ruchu pojazdów na
wprowadzonym ciągu pieszo – jezdnym?
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W odpowiedzi projektant planu poinformował, iż kwestie organizacji ruchu nie są przedmiotem
planu miejscowego, a takie ograniczenia może wprowadzić zarządca drogi.

2. Pani  Marciniak  –  Łapińska –  wnioskuje  o  wprowadzenie  do  projektu  planu  ciągu
pieszego na działce gminnej o szerokości 4 m w celu umożliwienia dojścia mieszkańcom ul.
Zbożowej do nowo projektowanych terenów usługowych wzdłuż ul. Mazowieckiego.

W  odpowiedzi  Pan  Jończak  poinformował,  że  przedstawiona  propozycja  zostanie
przeanalizowana po złożeniu jej w formie uwagi na piśmie.

3. Pan  Jerzy  Fiłoniuk  – zgłosił  propozycję  wydzielenia  ciągu  pieszego  lub  pieszo  –
jezdnego  z  wykorzystaniem  działki  gminnej  zlokalizowanej  w  ramach  terenu  2MN/U,
stanowiącej  dawny  dojazd  do  słupa  elektroenergetycznego.  Uwzględnienie  tego  postulatu,
zdaniem wnioskodawcy, przyczyni się do lepszego skomunikowania terenu 14MW z ul. Żyzną, a
jednocześnie stanowić będzie najkrótszą drogę do tej ulicy. 

Projektant  poinformował,  iż  zgłoszony  postulat  zostanie  przeanalizowany,  ale  wymaga
zgłoszenia uwagi na piśmie.

4. Pan Szymański i Pani Szymańska –  wnioskują o powiększenie terenu 1MN kosztem
terenu 2MW. Na działce, której są właścicielami zamierzają wybudować budynek mieszkalny
jednorodzinny,  co  może  być  bardzo  utrudnione  ze  względu  na  zlokalizowane  na  niej
napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia.

Pan Łukasz Ozimek -  kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i
Polityki  Gospodarczej  Miasta  Urzędu  Miasta  Płocka poprosił  o  złożenie  uwagi  na  piśmie  o
maksymalnie możliwe powiększenie terenu 1MN kosztem terenu 2MW.

5. Pan  Fiłoniuk  –  zwrócił  uwagę,  iż  obszar  objęty  planem  jest  poprzecinany  licznymi
napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi,  które  ograniczają  w znacznym stopniu  jego
zagospodarowanie.  W  związku  z  tym  zadał  pytanie  czy  plan  nie  powinien  przewidywać
wymogów odnośnie ukształtowania tych sieci w pewne korytarze? Czy w planie można chociaż
zasygnalizować ich przeniesienie lub skablowanie, chociażby w formie zalecenia?

Projektant poinformował, że istniejące sieci to stan zastały, a planem nie można ich zakazać
ani nakazać ich przeniesienie w inne miejsce. O przeniesieniu decyduje bowiem właściciel sieci.
Dodał  również,  iż  przeznaczenie  terenów na  cele  budowlane  oraz  związany  z  tym wzrost
wartości nieruchomości może stanowić dla właściciela sieci pewną presję do podjęcia działań
zmierzających do ich przebudowy lub przeniesienia.

6. Pani  Marciniak  –  Łapińska –  zadała  pytanie:  „co  z  płotami  oraz  pobudowanym
dwumetrowym płotem przy budynki Boro ograniczającym widoczność na łuku drogi”?

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  iż  ze  względu  na  wejście  w  życie  ustawy  o  zmianie
niektórych  ustaw  w związku  ze  wzmocnieniem narzędzi  ochrony  krajobrazu,  tzw.  „ustawy
krajobrazowej”, w planie miejscowym nie będą regulowane kwestie ogrodzeń. Zagadnienia te
będą przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miasta, nad którą prace właśnie się rozpoczęły. W
uchwale tej będzie możliwość wprowadzenia obowiązku dostosowania istniejących ogrodzeń do
wymogów nowej uchwały. Dodał również, iż uchwała będzie konsultowana w przyszłym roku.

7. Pani Agnieszka Nowak – zadała pytanie ile czasu potrwają jeszcze prace nad planem?

W  odpowiedzi  pan  Ozimek  poinformował,  iż  w  przypadku  braku  spornych  kwestii
prawdopodobne jest  przedłożenie projektu planu do uchwalenia Radzie Miasta w lutym lub
marcu przyszłego roku.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi
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należy wnieść na piśmie w terminie do 20 stycznia 2017 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 27 grudnia 2016 roku.

3


