
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Górna-Ośnicka” w Płocku

Protokół został sporządzony dnia 24 lipca 2019 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 (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 11 lipca
2019  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 „Górna-Ośnicka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie  rozpoczęła  pani  Aneta  Pomianowska-Molak  Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Polityki
Gospodarczej  Miasta  Urzędu Miasta  Płocka,  która  przywitała  osoby przybyłe  na  dyskusję  i
poinformowała, że jest to już trzecie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Pani
Dyrektor  poinformowała,  że  w  związku  z  uwzględnionymi  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka
uwagami, złożonymi przez mieszkańców, konieczne było ponowne wyłożenie projektu planu do
publicznego wglądu. Do najważniejszych zmian należały:

• likwidacja połączenia drogi 1KDD z drogą 1KDZ,
• likwidacja połączenia drogi 6KDD z drogą 7KDD,
• zaprojektowanie drogi 5KKD pomiędzy terenami 3MN i 4MNU.

II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pan Łukasz Ozimek (kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta) – zapytał czy
zebrani na sali mają jakieś pytania do projektu planu.

2. Pan Marek Szczygielski – zgłosił następujące uwagi:
• § 3 ust. 1 pkt 17 definicja dojazdu wewnętrznego jako, cyt. „pas terenu stanowiący

dojazd do działki budowlanej”, ale równocześnie ta kwestia jest poruszona w § 13 ust.
1  pkt.  4,  gdzie  jest  taki  zapis,  cyt.  „w  zakresie  zasad  modernizacji,  rozbudowy i
budowy systemów komunikacji dopuszcza się obsługę komunikacyjną nieruchomości
przez  niewyznaczone  graficznie  na  rysunku  dojazdy  wewnętrzne”.  W  jednym
przypadku definiuje się dojazd do działki, a w drugim dojazd do nieruchomości. Jeżeli
zacznie  się  robić  wykładnię  przepisów,  to  §  3  ust.  2  w  przyszłości  może  być
niewystarczający, gdzie jeśli nie ma definicji legalnej w planie, to stosuje się przepisy
odrębne. W tym zakresie stosuje się zatem kodeks cywilny i przepisy merytoryczne
prawa administracyjnego. Niezależnie od tego, że projekt planu nie zawiera definicji
systemu komunikacyjnego, wydaje się, że można wyinterpretować, że jest to cały §
13, ale to tylko interpretacja. Brak jest definicji działki budowlanej. Nie ma definicji
nieruchomości,  czyli  odwołujemy  się  do  przepisów  odrębnych,  to  wniosek  jest
następujący:  o  ile  działka  budowlana  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi  może  być
nieruchomością, o tyle nieruchomość nie zawsze jest działką budowlaną.

Pan Łukasz Ozimek oznajmił, że jeśli ma to być uwaga formalna to musi być ona złożona na
piśmie.

• Zapis § 5 ust. 5, czy faktycznie zapis ten dotyczy wszystkich terenów, całego projektu
planu? Ta norma prawna jest zbudowana zgodnie z § 5 ust. 4 bo odwołuje się do jego
zapisów.  Czyli  tak  zbudowana  norma prawna  dotyczy  nowego czy  też  ponownego
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wyznaczenia granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego i konkluduje,
że ten zapis dotyczy tylko w istocie dróg publicznych. Oznacza to, że taka nowa droga
publiczna według tego przepisu będzie musiała spełniać wyłącznie przesłanki § 13 ust.
1 i § 25-35, czyli mieć te same parametry oraz klasę. Pytanie brzmi: jak może być i
przez kogo wykorzystany ten zapis oraz kto zadecyduje i w jakiej formie, że trzeba
zrealizować, np. nową drogę KDD? Będzie to procedura zmiany planu czy w ramach
tego planu? 

• Czy w § 7 ust. 9, czy chodzi faktycznie o pominięcie fotowoltaiki i paneli słonecznych,
skoro jest zapis, nakazuje się, a nie ma ich tam wymienionych. Podobnie w § 14 ust. 8
pkt.  1-4,  chodzi  o  to,  czy  nie  zostały  przez  przypadek  pominięte  te  nowoczesne
sposoby dostarczania energii lub ciepła.

• § 14 ust.  4 pkt. 2, czy on jest przemyślany, skoro ten zapis w pewnym momencie
dotyczy zarządcy sieci i problem polega na tym, że plan ustala, że zarządca sieci może
decydować  o  zabudowie  i  zagospodarowaniu  terenu,  m.in.  według  swoich  zasad  i
norm, bo taki jest zapis. Wedle zasad prawodawstwa, jeśli coś się kończy przecinkiem
w zdaniu złożonym, to jest to odrębna regulacja. Oznacza tyle, że nie odnosi się do
następnych uregulowań po przecinku. Zapis powinien więc brzmieć, cyt. „...odrębnych,
w tym norm i zasad ustalonych dla zarządców”.

• § 14 ust. 7 pkt. 4 dotyczy m.in. zakazu budowy nowych zbiorników. Pytanie brzmi: „co
z aktualnymi, a w szczególności tymi zrobionymi prawem Kaduka, co się będzie z nimi
działo?”

• § 22 ust. 1 w związku z § 22 i rysunkiem planu. Dotyczy on terenu 3ZU i pytanie brzmi
następująco: „Czy teren 3ZU nie został wyznaczony arbitralnie, dlatego że wystarczają
regulacje projektu planu, dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, np. § 7 ust. 2 i §
16 ust. 3. Przy czym § 7 ust. 3 nie załatwia problemu pytania, ponieważ przepis ten
wyklucza  § 22 ust. 2, bo wyklucza się spod tej regulacji teren 3ZU. Teren 3ZU od
strony zachodniej i jadąc na wschód jest tam ząbek, który idzie do góry, na północ,
poniżej 6KDD. Czy to nie jest arbitralne i czy to jest potrzebne, bo na 3ZU jest zakaz
zabudowy, więc jeżeli określacie w innych przepisach powierzchnię biologicznie czynną
to wiadomo o co chodzi, że i tak tam musi być ta powierzchnia i nie będzie na niej
kwestii budowy, a arbitralność polega na tym, że niepotrzebnie poszerzyliście to na
trzech lub na czterech działkach”.

Pani Aneta Pomianowska-Molak wyjaśniła,  że  nie  ma tutaj  żadnej  subiektywnej oceny,
ponieważ obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
które obowiązuje od 2013 roku i w tym terenie jest teren zielony, dlatego na terenie 3ZU jest
zakaz zabudowy.

Pan  Jacek  Terebus  (Zastępca  Prezydenta  Miasta  ds.  Rozwoju  i  Inwestycji)
poinformował, że wydział przygotowuje plan miejscowy i jest to już trzecie wyłożenie planu do
publicznego wglądu. W kwestii zapisów dotyczących celu publicznego i tego, kto może taką
decyzję podjąć, należy wziąć pod uwagę, że jest dużo przepisów odrębnych, które nie zależą
od Urzędu Miasta Płocka. Może zdarzyć się sytuacja, że sam urząd skorzysta ze specustawy na
terenie,  na którym jest  uchwalony plan,  ponieważ inwestycja drogowa będzie  musiała  być
zrealizowana  w  inny  sposób.  Powód,  dla  którego  przystąpiono  do  opracowania  planu  jest
oczywisty  –  na  tym  terenie  wydano  bardzo  dużo  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i
zagospodarowania terenu. Jest wiele przypadków, gdy mieszkańcy nie mogą uzyskać decyzji,
bo jest problem z dostępem do infrastruktury technicznej i  właśnie po to jest robiony plan
miejscowy, żeby zapanować nad tą przestrzenią i mieć wpływ na jej kształtowanie, ale też żeby
umożliwić mieszkańcom pewne działania związane z inwestowaniem. W wielu przypadkach,
jeśli chodzi o plan, jest tak, że pewne kwestie poruszane są w odrębnych ustawach.

Pani  Aneta  Pomianowska-Molak  powiedziała,  że  nie  ma  takiej  sytuacji,  że  przychodzi
gestor sieci i zmienia zapisy planu. Gestor sieci ma prawo przyjść i powiedzieć, że zapisy planu
trzeba zmienić w sytuacji, gdy zmienią się przepisy prawa, które są nadrzędne nad planem
miejscowym i ustalenia planu nie będą z nimi zgodne. W kwestii celu publicznego może się
zdarzyć, że pojawi się droga, o której dziś nie wiadomo, a z jakiś względów, okaże się być ona
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potrzebna. Zapis § 5 ust. 5 nie ma na celu oszukania mieszkańców i zrealizowania z pełną
świadomością inwestycji drogowej poza wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi. 

3. Pani Katarzyna Wiśniewska  – zadała pytanie „jakie odległości narzucił Pern w kwestii
stref od ropociągów?”

Pani  Aneta  Pomianowska-Molak  poinformowała,  że  niestety  nie  jest  w  stanie  sobie
przypomnieć stref narzuconych przez gestora i jest to informacja, którą można uzyskać po
sprawdzeniu pism z dokumentacji, jednakże na pewno były to odległości ponadnormatywne.

4.  Pani  Katarzyna  Wiśniewska  –  zadała  pytanie  „czy  można  się  zgłosić  w  kwestii
przedmiotowego pisma i otrzymać odpowiedź?”

Pani Aneta Pomianowska-Molak powiedziała, że oczywiście istnieje taka możliwość. Dodała
również, że nie była to zła wola gestora, tylko troska o bezpieczeństwo i o to, aby nikt nie
wybudował domu zbyt blisko ropociągu.

5. Pan Grzegorz Dymecki – zwrócił się z ofertą przejęcia w ramach darowizny przez miasto
Płock drogi wewnętrznej, wydzielonej na terenie 3MN, której jest jednym ze współwłaścicieli.

Pani Aneta Pomianowska-Molak powiedziała, że oczywiście można zwrócić się do miasta z
takim wnioskiem, jednakże miasto nie przyjmuje takich darowizn, ponieważ utrzymanie takiej
drogi wewnętrznej to są dodatkowe obciążenia dla gminy.

6.  Pan  Grzegorz  Dymecki –  powiedział,  że  droga  ta  stanowi  łącznik  pomiędzy  dwoma
drogami publicznymi - 5KDD i 3KDL.

Pan Łukasz Ozimek doprecyzował,  że droga ta nie łączy dwóch dróg publicznych bo ten
odcinek jeszcze drogą publiczną nie jest. Zauważył również, że na prośbę mieszkańców droga
5KDD została  przywrócona  i  jest  to  dużo  lepsze  połączenie  komunikacyjne  terenu  z  ulicą
Ośnicką.  Dodatkowo,  przedmiotowe  drogi  wewnętrzne  są  na  tyle  wąskie,  że  nie  spełniają
kryteriów dróg publicznych.

7.  Pan  Grzegorz  Dymecki –  zapytał  co  z  ogrodzeniami  działek  przy  istniejącej  ulicy
Ośnickiej, które znajdują się w liniach rozgraniczających drogi.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że był to również jeden z powodów przystąpienia do planu,
ponieważ ulica jest wąską, a ma za zadanie obsłużyć kolejne tereny wskazane do zabudowy i
linie  rozgraniczające  terenów  mieszkaniowych  zostały  tak  wyznaczone,  aby  właściciele  nie
mogli zbliżyć się z ogrodzeniami do granic własności, ponieważ ma to być teren rezerwy pod
poszerzenie ulicy Ośnickiej tak, aby miała odpowiednie parametry.

8. Pan Grzegorz Dymecki – zapytał  czy ten zawężony stan będzie dalej obowiązywał  w
terenach gdzie zrealizowane już są ogrodzenia.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że docelowe zagospodarowanie drogi będzie miało miejsce z
szerokością jaką przewiduje plan, czyli 12 metrów.

9. Pan Marek Szczygielski – zapytał „czy to nie jest tak, że pierwsza część Pana pytania nie
jest dezaktualizacją planu, albo plan dezaktualizuje Pana problem, jeżeli Pan mówi, że tam są
4 metry? Bo w § 13 pkt. 5 ppkt. a, piszecie, że ta droga wewnętrzna taka nienamalowana, ma
mieć minimum 5,5 metra, a Pana droga ma 4 metry?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to dojazdy, które mają stanowić dojazd do działek
budowlanych dla właścicieli, a nie są to parametry dla drogi publicznej.
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10. Pan Mariusz Kempczyński – zadał pytanie „czy jest możliwość przedłużenia drogi 7KDD
o jedną działkę, tak aby był dobry dojazd do działek?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że w planie jest zapewniony dojazd do działek sąsiednich i
nie ma potrzeby przedłużać drogi 7KDD.

11. Pan Adam Jadczuk  – zadał pytanie „skoro jest tak mało zmian, to jaka jest szansa
uchwalenia tego planu?”

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że aktualnie szanse są bardzo duże. Pomimo, że było mało
zmian,  to  było  bardzo  dużo  uwag,  co  więcej,  zmiany  w  układzie  komunikacyjnym  dla
mieszkańców w obrębie tego planu były na tyle istotne, że konieczne było ponowne wyłożenie
planu.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi
należy wnieść na piśmie w terminie do 1 sierpnia 2019 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 24 lipca 2019 roku. 

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