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WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku
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Wnosi  o  uwzględnienie  w
planie, przeznaczenia terenu
zgodnie  z  obowiązującym
Studium dla  działki  nr  124,
która  znajduje  się  w strefie
funkcjonalno-przestrzennej
„F”,  gdzie  według
wskaźników  i  parametrów
zabudowy  obszar  ten  pełni
dominującą  funkcję
produkcyjno-usługową „PU”

dz. nr 124 Uwzględniony w części  poprzez  ustalenie  dla
fragmentu  działki,   przeznaczenia:  tereny
zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Nieuwzględniony  w  części  dotyczącej
pozostałego fragmentu działki, w związku z
położeniem w: 
• granicach  Zespołu  Pryrodniczo-
Krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy,
• strefie  ochronnej  od  rurociągów  wody
surowej  w  związku  z  ich  położeniem  na
działce,
• obszarze występowania dużych spadków
terenu,
dla  którego  w  zakresie  przeznaczenia
projekt planu ustala: teren zieleni. 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz .U. z 2016 roku, poz. 1764, z 2017 roku, poz. 933) oraz art 6 
ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) – wyłączenia jawności dokonała Paulina Grabska – podinspektor w Referacie Planowania Przestrzennego Wydziału 
Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

1. Wniosek wymieniony w wykazie znajduje się w dokumentacji planistycznej w zasobach Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Polityki Przestrzennej Miasta.
2. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:

• planie - należy przez to rozumieć sporządzany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku,
• Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka. 

3. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanego do skierowania do opiniowania i uzgodnień
zgodnie z art. 17 ust 6 ustawy. Te ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w
dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie.
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