
Rozdział II. Planowanie przestrzenne

Zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia   27   marca   2003   roku
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do  zadań
własnych  gminy  należy
kształtowanie  i  prowadzenie
polityki  przestrzennej na
terenie gminy, w tym uchwalanie
„Studium  uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Płocka”
oraz  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego,
z  wyjątkiem  morskich wód
wewnętrznych,  morza
terytorialnego i wyłączonej sfery
ekonomicznej  oraz  terenów
zamkniętych.

„Studium...”  jest podstawowym dokumentem pozwalającym na kształtowanie i prowadzenie
polityki  przestrzennej  oraz  określającym  lokalne  zasady  zagospodarowania.  „Studium...”,
składające  się  z  części  tekstowej  i  graficznej,  sporządza  prezydent  miasta,  uwzględniając
zasady  określone  w  koncepcji  przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  ustalenia  strategii
rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.
Obecnie obowiązujące „Studium...” przyjęte zostało Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 marca 2013 roku.

Rysunek 2.1:  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Płocka

Źródło: Załącznik do Uchwały Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku
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Zgodnie  z  art.  4  ustawy   o   planowaniu   i   zagospodarowaniu   przestrzennym ustalenie
przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji  celu publicznego oraz określenie sposobów
zagospodarowania  i  warunków  zabudowy  terenu  następuje  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego.  Plan miejscowy tworzony jest dla określonego obszaru.
Ustalenia planu miejscowego są wiążące zarówno dla organów i instytucji publicznych, jak i dla
obywateli. Ustalenia planu są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych w procesie
budowlanym. Pomimo faktu, że plan miejscowy jest podstawowym instrumentem realizującym
politykę przestrzenną, to co do zasady jego uchwalenie ma charakter fakultatywny, a jedynie
w określonych przypadkach obligatoryjny. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, w
związku z tym jego treść powinna być jednoznaczna w interpretacji.
Na  obszarze  miasta  Płocka  na  koniec  2018  r.  obowiązywały  52  miejscowe  plany
zagospodarowania  przestrzennego.  Plany  te  obejmują  powierzchnię  3 366  ha,  co  stanowi
38,2% całkowitej powierzchni miasta.

Rysunek 2.2:  Obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, opracowanie własne

9

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA



Realizując  założenia  „Wieloletniego  Programu  Sporządzania  Planów  Miejscowych”  Referat
Polityki Przestrzennej Miasta sukcesywnie przystępuje do  sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania  przestrzennego obejmujących  zarówno  uchwały  o  przystąpieniu  do
sporządzenia  planów  na  terenach  dotychczas  nie  objętych  ustaleniami  tego  rodzaju
dokumentów, jak również uchwały dotyczące terenów już objętych ustaleniami miejscowych
planów, a uznanych za nieaktualne. Na koniec 2018 r. obowiązywało 8 uchwał o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Łączna powierzchnia
terenów, dla których podjęto uchwały, to 1 357 ha.

Rysunek 2.3:  Obszary objęte uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, opracowanie własne 

Po uchwaleniu wszystkich planów, dla których podjęte zostały uchwały o przystąpieniu, łączna
powierzchnia obszarów objętych ustaleniami planów wyniesie 3 958 ha, co stanowić będzie
45% całkowitej powierzchni miasta.
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Tabela 2.1: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

Lp. Nazwa planu Powierzchnia
planu (ha)

Numer uchwały 

1 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego  „Górna  -Ośnicka”  w
Płocku

128,4
304/XIX/2012 Rady Miasta

Płocka
z 31.01.2012 r.

2 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego „Swojska - Nowickiego” w
Płocku

104,3
90/VI/2015 Rady Miasta Płocka

z 31.03.2015 r.

3 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego „Imielnica" w Płocku

157,9
162/IX/2015 Rady Miasta Płocka

z 30.06.2015 r.

4 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego „Borowiczki" w Płocku

491,2 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka
z 30.06.2015 r.

5 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego "Lotnisko" w Płocku 274,7

332/XIX/2016 Rady Miasta
Płocka

z 31.05.2016 r.

6 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego  "Bielska  -  Sierpecka"  w
Płocku

167
656/XXXVIII/2013 Rady Miasta

Płocka
z 24.09.2013 r.

7 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku 21

695/XXXIX/2017 Rady Miasta
Płocka

z 28.11.2017 r.

8 Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego  "Kwiatka-Królewiecka"  w
Płocku

12,8
696/XXXIX/2017 Rady Miasta

Płocka
z 28.11.2017 r.

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka

W ramach prowadzonych prac planistycznych w 2018 r. uchwalonych zostało 5 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. 

Tabela 2.2: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2018 r.

Lp. Nazwa planu Powierzchnia
planu (ha)

Numer uchwały

1 Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego "Śródmieście-Wschód" w Płocku

64,9
765/XLVI/2018 Rady Miasta

Płocka z 26.04.2018 r.

2 Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego "Kobiałka" w Płocku

60,3 767/XLVI/2018 Rady Miasta
Płocka z 26.04.2018 r.

3 Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego  Części  Terenów  Płockiego
Parku  Przemysłowo-Technologicznego
Położonych Przy ul. Łukasiewicza w Płocku

173,4 766/XLVI/2018 Rady Miasta
Płocka z 26.04.2018 r.

4 Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego "Zatorze" w Płocku

66,6 833/L/2018 Rady Miasta
Płocka z 30.08.2018 r.

5 Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego "Sikorskiego-Kutrzeby" w Płocku

42,1
42/III/2018 Rady Miasta
Płocka z 28.12.2018 r.

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka

Uchwalony  w  2018  r.  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  "Sikorskiego-
Kutrzeby" w Płocku zaczął obowiązywać w 2019 r.
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Rysunek 2.4: Obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
uchwalonymi w 2018 r.

Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, opracowanie własne

W myśl art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent Miasta Płocka zobowiązany jest  do  monitorowania aktualności
ustaleń obowiązujących mpzp. W tym celu Zarządzeniem Nr 4465/2018 Prezydenta Miasta
Płocka z  dnia  07 sierpnia  2018 roku przyjęta  została  „Analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym i oceny aktualności  „Studium...” oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Płocka  w  latach  2014–2018”.  Wyniki  analizy  przedstawiono  Radzie
Miasta Płocka, która Uchwałą Nr 836/L/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku przyjęła wyniki analizy.
W ramach analizy przyjęto następujące wnioski:

✔ Za  aktualne  należy  uznać  plany  wykazujące  pełną  zgodność  zarówno  z  przepisami
ustawy (art. 32 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jak
i ustaleniami  Studium.  W  obrębie  gminy  wskazuje  się  12  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego, które należy uznać za w pełni aktualne.
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✔ Za nieaktualne  w całości  lub  w części  należy  uznać  plany,  dla  których stwierdzono
niezgodność w przynajmniej  jednym z przedstawionych powyżej  kryteriów. Za takie
należy uznać 41 miejscowych planów. W tym wyróżniono:
✗ 33  plany  opracowane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  z  dnia  7  lipca  1994  roku

o zagospodarowaniu przestrzennym.
✗ 8 planów opracowanych na podstawie  ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu   i   zagospodarowaniu   przestrzennym,  które  jednak  nie  są  w  pełni
zgodne z wymogami dotyczącymi sporządzania planu określonymi w ustawie.

✗ W  zakresie  zgodności  obowiązujących  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego z zapisami obowiązującego Studium należy wskazać, iż w przypadku
7  planów  stwierdzono  brak  pełnej  zgodności  w  tym  zakresie.  Należy  przy  tym
zaznaczyć, iż każdy z tych planów został opracowany na podstawie  ustawy z dnia
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, są one więc niezgodne
także w zakresie tego kryterium.

W ramach wyżej wymienionego opracowania 41 spośród obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania  przestrzennego  uznano  za  nieaktualne,  w  przypadku  21  planów
stwierdzono, iż stopień nieaktualności jest na tyle wysoki, iż konieczne jest przeprowadzenie
zmiany tych planów.
Przyjęte w ramach analizy ustalenia stanowić będą podstawę do opracowania przez Prezydenta
Miasta  Płocka wieloletniego  programu sporządzania  miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Istotną  rolę  w  procesie  określania  przeznaczenia  terenów  odgrywają  inne  dokumenty
planistyczne opracowywane  przez  gminę,  w  szczególności  koncepcje  zagospodarowania
poszczególnych obszarów. Opracowania te,  mimo iż  nie posiadają charakteru aktów prawa
miejscowego stanowią wyznacznik dla planowanych działań gminy. W przypadku tego rodzaju
dokumentów ich  wstępna  wersja  często  podlega  procesowi  konsultacji  społecznych,  dzięki
czemu możliwe jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom jak największej
grupy mieszkańców. 
Wśród  głównych  zagadnień,  realizowanych  w  2018  r.  w  tym  zakresie,  stała  się  potrzeba
budowy  sali  koncertowej,  która  stałaby  się  jednocześnie  siedzibą  Płockiej  Orkiestry
Symfonicznej  im.  Witolda  Lutosławskiego  oraz  Chóru  Pueri  et  Puellae  Cantores  Plocenses.
Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości oferty kulturalnej, co w bezpośredni
sposób przełoży się na wzbogacenie oferty turystycznej miasta i jego uatrakcyjnienie w oczach
odwiedzających. W wyniku realizacji  inwestycji  ułatwiony zostanie dostęp społeczeństwa, w
tym osób niepełnosprawnych, do kultury. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwijanie
relacji społecznych oraz oddziaływać będzie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. W 2018 roku
podjęto  rozmowy  z  Oddziałem  Warszawskim  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich  (SARP)
mające  na  celu  organizację  i  przeprowadzenie  konkursu  urbanistyczno–architektonicznego,
który  pozwoli  na  opracowanie  unikatowego  rozwiązania,  które  mogłoby  stać  się  jedną
z wizytówek miasta.
Kolejnym przykładem działań w tym zakresie był konkurs urbanistyczno-architektoniczny na
opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  placu  Gabriela  Narutowicza,  realizowany  w  celu
kreowania przestrzeni publicznej o najwyższej jakości. 
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Źródło: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka 



Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu
Gabriela Narutowicza w Płocku” został  ogłoszony 27 października 2017 r.,  a rozstrzygnięty
22 marca  2018  r.  Jego  celem  było  uzyskanie  spójnej  w  wyrazie  urbanistycznym
i architektonicznym,  atrakcyjnej,  funkcjonalnej  koncepcji  zagospodarowania  przestrzeni
publicznej  –  Placu  Narutowicza.  Do  konkursu  zakwalifikowanych  zostało  44  uczestników,
z czego  13  złożyło  prace  konkursowe.  Zorganizowany  konkurs  umożliwił  gminie  wybór
najlepszego rozwiązania, spośród zgłoszonych propozycji. W oparciu o nagrodzoną koncepcję
opracowana zostanie dokumentacja projektowa. 
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