
PROTOKÓŁ

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

„Swojska - Nowickiego” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka
przez Paulinę Grabską – podinspektora w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1945  z  późn.  zm.) w  dniu
7 marca 2019 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 „Swojska - Nowickiego” 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 spotkanie jest  nagrywane
oraz poprosił aby przedstawiać się przy zabieraniu głosu w dyskusji. Następnie Pan
kierownik oddał głos projektantowi planu.

Projektant planu – pan Michał Sobieraj przedstawił główne założenia projektu planu
oraz zmiany, które zostały wprowadzone po drugim wyłożeniu, polegające na:

 rezygnacji połączenia ul. Czerwonych Kosynierów z ul. Nowickiego;

 zwężeniu części ul. Czerwonych Kosynierów.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Cezary Rakowski – przedstawił swoją uwagę dot. zagospodarowania działki 780/2
i przeznaczeniu znacznej jej części (przeszło 400 m2) na cele parku miejskiego. Chciał
również wiedzieć jakie jest uzasadnienie takiego rozwiązania planistycznego i czy ktoś był
w terenie zobaczyć faktyczny stan zagospodarowania.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  granice  planowanego  parku  miejskiego  zostały
wyznaczone na podstawie odrębnego opracowania dot. uregulowania i przebudowy cieku Mała
Rosica,  po  inwentaryzacji  tego  terenu  dokonanego  przez  geodetów  i  hydrologa.  Poprosił
również o złożenie uwagi na piśmie w celu rozpatrzenia możliwości weryfikacji granicy terenu
6ZPM.

2. Pani Halina Dąbrowska – zadała pytanie czy po uchwaleniu planu, w związku z faktem
sąsiadowania  jej  działki  z  gruntem leśnym (symbol  3ZL)  będzie  możliwa  nadbudowa
istniejącego  budynku  na  tej  samej  działce.  Ponadto  Pani  Dąbrowska  wnioskowała  o
wprowadzenie strefy ograniczonego użytkowania od lasu zamiast linii zabudowy.

Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że nadbudowa budynku będzie możliwa zgodnie z ustaleniami
planu,  jednakże  nie  ma  możliwości  prawnej,  w  obecnym  stanie  prawnym,  na  zmianę
wyznaczonej linii zabudowy od lasu na strefę ograniczonego użytkowania. 

3. Pan  Michał  Żórawski –  zadał  pytanie  jakie  są  nowe  rozwiązania  dotyczące  ul.
Czerwonych Kosynierów.
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Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że uwagi złożone do planu w tej kwestii zostały uwzględnione
i ul. Czerwonych  Kosynierów  w  części  została  zwężona  oraz  zlikwidowano  przebicie  do
ul. Nowickiego.

4.  Pan Franciszek Kania - zadał pytanie czy ul. Czerwonych Kosynierów znajdzie się w
najbliższym czasie w planie inwestycyjnym miasta w celu dokończenia realizacji drogi.

Pan  Michał  Sobieraj  wyjaśnił,  że  kwestie  realizacji  inwestycji  są  odrębną  kwestią  od
sporządzania planów miejscowych, które to wyznaczają ramy dla tych inwestycji.

5. Pan Jacek Jabłoński – zgłosił swój sprzeciw odnośnie przeznaczenia połowy jego działki
(w rejonie ul. Czwartaków i ul. Swojskiej) na cele parku miejskiego. Umotywował go tym,
że dokonując zakupu działki  część terenu była przeznaczona pod zieleń ale prywatną.
Natomiast poprzez bezpośrednie sąsiedztwo z terenem ogólnie dostępnym utraci ciszę i
spokój ze względu na hałaśliwą młodzież nadużywającą alkoholu. 

Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że granice planowanego parku miejskiego zostały wyznaczone
na podstawie  odrębnego opracowania  dot.  uregulowania  i  przebudowy cieku Mała  Rosica.
Urbanista nie podzielił argumentacji, że przestrzeń publiczna będzie sprzyjała zachowaniom
uciążliwym związanym z nadużywaniem alkoholu. 
Do dyskusji włączył się Pan Cezary Rakowski potwierdzając problem pijanej młodzieży w jarze
Małej  Rosicy  i  przy  ul.  Swojskiej.  Ponadto  stwierdził,  że  problem  się  nasili  w  momencie
urządzenia parku z ławeczkami. 
Pan Michał Sobieraj odparł, że powinno być zupełnie odwrotnie. 
Do dyskusji przyłączył się również Pan Łukasz Ozimek i stwierdził, że urządzenie terenu, w
tym  realizacja  oświetlenia,  ławeczek  itp.  przyczyni  się  do  zwiększenia  dostępności  tego
terenu, również dla służb porządkowych. Możliwe, że zostanie zrealizowany monitoring i tym
samym zwiększy  się  poziom bezpieczeństwa  na  wskazanym terenie.  Jako  przykład  podał
realizację  alei  Roguckiego.  Ponadto  teren  parku  miejskiego  jest  również  odpowiedzią  na
wnioski  i  zapotrzebowania  okolicznych  mieszkańców.  Zapewnił  również,  że  urząd  wraz  z
projektantem pochyli się nad możliwością weryfikacji przebiegu granic terenu 6ZPM.
Pan Jacek Jabłoński zwrócił  również uwagę, że przebudowa cieku Małej  Rosicy i  realizacja
parku miejskiego powinna nastąpić jak najszybciej, ponieważ na tym terenie systematycznie
drzewa są ścinane przez bobry. 

6. Pan Jacek Jabłoński – zgłosił  uwagę o zmianę przebiegu linii  rozgraniczającej drogi
12KDD w sposób  omijający  jego  działkę.  Uwagę  swoją  poparł  tym,  że  droga  ta  jest
aktualnie w trakcie realizacji z pominięciem działki, będącej jego własnością.

Pan Łukasz Ozimek poprosił o złożenie uwagi na piśmie, zaznaczając, że jeżeli realizacja drogi
prowadzona  jest  w  węższym  zakresie  to  nie  powinno  być  przeszkód  ze  zmianą  linii
rozgraniczających.

7. Pan Michał  Wilczyński –  zadał  pytanie  o funkcję  terenu miejskiego (1UO) przy ul.
Czerwonych Kosynierów.

Pan Michał Sobieraj razem z Panem Łukaszem Ozimkiem odpowiedzieli na pytanie, że są to
tereny usług oświaty o szerokim zakresie.

8. Pan Kazimierz Frączek – zadał pytania o plany inwestycyjne na terenach w rejonie
ul. Czerwonych  Kosynierów  oraz  jakie  jest  planowane  rozwiązanie  podłączenia  ul.
Pniewskiego z ul. Jana Pawła II.

Pan  Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  że  plan  nie  przesądza  o  technicznych  rozwiązaniach
inwestycyjnych ani nie przesądza jaka inwestycja powstanie w ramach przeznaczenia terenu.

2



9. Pani Halina Dąbrowska – zadała pytanie dlaczego w przypadku dopuszczenia lokalizacji
budynków w zbliżeniu do granicy działki plan powołuje się na przepisy odrębne, a na
terenie jej działki  nie może być zapisu o linii  zabudowy od lasu zgodnie z przepisami
odrębnymi.

Pan Michał Sobieraj wyjaśnił,  że w przypadku lokalizacji  zabudowy w zbliżeniu do granicy
działki  mają  zastosowanie  przepisy  odrębne,  a  plan  miejscowy wyłącznie  dopuszcza  taką
możliwość lub nie. Natomiast w przypadku lokalizacji zabudowy w zbliżeniu do lasu przepisy
odrębne stanowią, że ma to być min. 12 m, co wielokrotnie potwierdził organ nadzorczy tj.
Wojewoda Mazowiecki.

10. Pan  Jacek  Jabłoński –  czy  planowana  ul.  Czwartaków  ma  mieć  podłączenie  z  ul.
Popiełuszki  i  czy  takowe  podłączenie  zostało  wnikliwie  przemyślane  ze  względu  na
przewidywane korki na wlocie do ul. Jana Pawła II.

Pan  Michał  Sobieraj  razem  z  Panem  Łukaszem  Ozimkiem  odpowiedzieli  na  pytania,
stwierdzając,  że podłączenie  z  ul.  Popiełuszki  jest  zaplanowane  i  wynika  z  wcześniejszej
decyzji ZRID, a nowa droga może przyczynić się do rozładowania ruchu w tym rejonie miasta.
Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił,  że ewentualne zakazy przejazdu przez nową drogę pojazdów
wielkotonażowych wynikać będą z organizacji ruchu a nie bezpośrednio z 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 8 kwietnia 2019 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 ... marca 2019 roku.

………………………………………. …………………………………………………

podpis osoby sporządzającej protokół podpis Prezydenta Miasta Płocka lub osoby upoważnionej
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