
PROTOKÓŁ

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

„Imielnica” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 16 września 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 dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 5 września 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 „Imielnica” 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  obecnie  plan  znajduje  się  na  etapie  ponownego
wyłożenia do publicznego wglądu. Poinformował, że dyskusja jest dosyć specyficzna, ponieważ
wyłożeniu podlegają tylko tereny 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ, z uwagi na odmienne
niż  Prezydent  rozpatrzenie  przez  Radę  Miasta  Płocka  uwag  złożonych  do  projektu  planu.
Uwzględnienie uwag dla terenów, które wcześniej zostały nieuwzględnione przez Prezydenta,
skutkowało koniecznością powtórzenia pewnych etapów procedury sporządzenia planu, stąd
wynikła też konieczność przeprowadzenia kolejnego wyłożenia planu do publicznego wglądu.
Zgodnie  z zapisami ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym uwagi  można
składać tylko do tych terenów, które podlegają ponownemu wyłożeniu, pozostałe uwagi będą
uznawane za bezprzedmiotowe.

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pani Ewa Sosnowska  zapytała czy złożone uwagi, a następnie ich rozpatrzenie przez
Prezydenta zakończą etap projektowy planu.

Pan Łukasz Ozimek poinformował,  że w momencie gdy zostaną złożone uwagi  do terenów
podlegających wyłożeniu, konieczne będzie ich rozpatrzenie przez Prezydenta, a w sytuacji gdy
rozpatrzenie będzie negatywne, zostaną one przedstawione na sesji Radnym Miasta Płocka.

2. Pani  Ewa  Sosnowska  zapytała  czy  w  wyniku  negatywnej  decyzji  Marszałka
Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie drogi do terenu 4MN/U przez las – teren
2ZL, czy z tym terenem może się coś dziać jeszcze w kwestii poprowadzenia drogi przez las.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w wyniku uwzględnienia uwagi przez Radnych, polegającej na
poprowadzeniu  drogi  dojazdowej  do  działki  1247/9,  przez  jej  własny  teren,  Prezydent
zobligowany był do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako
organu  chroniącego  grunty  leśne,  o  zmianę  w  części  północnej  wyżej  wskazanej  działki,
fragmentu lasu na funkcję nieleśną. Taka zgoda nie została uzyskana, bo jak zostało wskazane
w decyzji odmownej, droga w projekcie planu oznaczona symbolem 15KDD jest wyznaczona w
dokładnie  ten  sam  sposób  w  obecnie  obowiązującym  planie  i  takie  rozwiązanie  zdaniem
Marszałka jest wystarczające. Państwu Radnym na sesji na której będzie miał być uchwalony
plan zostanie przedstawione stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego i wyjaśnienie,
że uwzględniona przez nich uwaga nie może być formalnie wprowadzona do projektu planu,
właśnie przez brak zgody organu władnego w kwestii ochrony lasów.
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3. Pani  Ewa  Sosnowska  zapytała  czy  wyłożenie  tego  planu  i  przedstawienie  go
mieszkańcom to już jest wszystko i następny etap to przestawienie planu Radnym na sesji oraz
przyjęcie go.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że generalnie tak to właśnie powinno wyglądać, jednakże dalsza
procedura  będzie  zależeć  też  od  uwag,  które  wpływać  będą  w  wyznaczonym terminie  do
terenów podlegających wyłożeniu. Jeśli  Prezydent nie uwzględni jakiejś uwagi,  to będzie ją
musiał przedstawić Radnym, rozstrzygnięcie to będzie będzie decydujące w kwestii dalszych
losów tego  planu,  ponieważ  pozytywne  uwzględnienie  uwagi  odrzuconej  przez  Prezydenta,
będzie skutkować koniecznością poprawienia projektu planu i  powtórzenia pewnych etapów
procedury.

4. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy jeżeli jest już rozstrzygnięcie w sprawie tej drogi do
działki 1247/9, to nie ma już możliwości żeby ta droga była przeprowadzona przez las.

Pan  Łukasz  Ozimek  wyjaśnił,  że  nawet  jeżeli  znów  wpłynie  taka  uwaga,  to  zostanie  ona
przedstawiona  Państwu  Radnym,  jednak  z  informacją,  że  uwzględnienie  takiej  uwagi  jest
niemożliwe, ponieważ o możliwości poprowadzenia drogi przez las decyduje inny organ, który
już wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Trzeba będzie również podkreślić Państwu Radnym,
że uwzględnienie uwagi o takiej treści, będzie wymagać ponownego wystąpienia do Marszałka,
który już wydał wiążące ustalenie w tej sprawie.

5. Pani Magdalena Grabowska  zapytała na której sesji planowane jest uchwalenie tego
planu.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że termin, który został wyznaczony na składanie uwag pozwala
założyć  optymistyczną  wersję,  w  której  może  być  możliwe  przedłożenie  planu  na
październikowej sesji, jednak trudno jest przewidzieć czy i jakie uwagi wpłyną do planu, a tym
samym jakie poprawki będą konieczne do wprowadzenia.

6. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy generalna zasada jest taka, że uwagi można składać
tylko do terenów, które zgodnie z ogłoszeniem podlegają wyłożeniu.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził.

7. Pan Henryk Gonta zapytał gdzie jest drugi rejon podlegający wyłożeniu.

Pan Łukasz  Ozimek wyjaśnił,  że jest  to  już  właściwie  teren u podnóża skarpy,  przy rzece
Rosicy, gdzie był wniosek właściciela o zmianę linii zabudowy, ale ta zmiana nie była możliwa,
ponieważ pozwalałaby na sytuowanie budynków w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru
rzeki Rosicy, co pozostaje w sprzeczności z ustawą o ochronie przyrody.

8. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy tam gdzie jest teren 4MN/U, to już jest taki zwykły
las.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że nie jest to do końca taki zwykły las, ponieważ wszystkie lasy w
Płocku zostały zaklasyfikowane jako lasy ochronne i likwidacja statusu lasu ochronnego jest
bardzo trudna.

9. Pani  Magdalena  Grabowska zapytała,  czy  jar  rzeki  Pisencji  to  jest  jakiś  formalnie
chroniony obszar.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie obszar ten nie jest prawnie chroniony.

10. Pani Magdalena Grabowska zapytała czy jest jakiś przepis prawny, mówiący o tym, że
nie  można  już  złożyć  formalnie  uwagi  do  planu,  aby  ciąg  pieszy  8KDP  zmienić  na  drogę
publiczną.
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Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  uwagi  można  składać  do  terenów,  które  podlegają
wyłożeniu zgodnie z treścią ogłoszenia. Mieszkańcy mogą w każdej chwili złożyć wniosek do
Prezydenta o zmianę planu, który już obowiązuje.

11. Pani Magdalena Grabowska zapytała czy taki wniosek o zmianę planu można złożyć do
planu, który jeszcze nie obowiązuje.

Pani  Paulina  Grabska  odpowiedziała,  że  nie  można.  Uwagi  do  projektu  planu  zgłasza  się
zgodnie z zapisami ustawy w wyznaczonych terminach podczas wyłożenia planu do publicznego
wglądu.

12. Pan Henryk Gonta zapytał czy dobrze rozumie, że plan nie będzie uchwalany cały, tylko
w tym zakresie, który podlega wyłożeniu.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że wyłożeniu podlegają tylko obszary wskazane w ogłoszeniu,
ale plan zostanie w całości przedłożony do uchwalenia.

13. Pani Magdalena Grabowska powiedziała, że przy pierwszym wyłożeniu projektu planu
do publicznego wglądu przez  mieszkańców została  złożona uwaga dotycząca  zmiany ciągu
pieszego 8KDP na drogę publiczną. Mieszkańcy uważają, że uwaga rozpatrzona negatywnie
przez Prezydenta oraz uzasadnienie przedstawione Radnym i ich rozstrzygnięcie podtrzymujące
stanowisko Prezydenta są błędne. 

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że takie było rozpatrzenie i stanowisko Pana Prezydenta, co
zostało uznane za zasadne przez Radnych.

14. Pani Magdalena Grabowska powiedziała, że oni jako mieszkańcy Parceli mają przecież
prawo nie zgadzać się ze stanowiskiem Prezydenta i stawić na sesji Rady Miasta Płocka, na
której będzie uchwalany plan.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził.

15. Pani Magdalena Grabowska powiedziała, że na etapie projektowania nie widzi żadnego
problemu i przeciwwskazań, żeby ciąg 8KDP zmienić na teren drogi publicznej, tym bardziej, że
w  obowiązującym  planie  z  2000  roku  jest  dużo  dróg,  które  są  wyznaczone  i  wcale  nie
realizowane.

Pan  Łukasz  Ozimek  powiedział,  że  realizacja  inwestycji  drogowych  musi  też  wynikać  z
zapotrzebowania na daną drogę. 

16. Pan Henryk Gonta zapytał czy jest przewidziana w planie realizacja ulicy Widnej.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził.

Pani Magdalena Grabowska i Pan Henryk Gonta opowiadali o możliwościach połączenia
ciągu pieszego 8KDP z ulicą Kasztanową i rozwiązaniami konstrukcyjnymi w przedostaniu się
przez  jar  rzeki  Pisencji.  Następnie  Pani  Magdalena  grabowska  poruszyła  problem wyjazdu
mieszkańców osiedla Parcele w stronę miasta.

 

17. Pan  Henryk  Gonta zapytał  czy  została  już  rozwiązana  kwestia  połączenia  osiedla
Imielnica z  osiedlem Podolszyce Południe.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że planowane jest połączenie tych dwóch osiedli za pomocą
ulicy Orzechowej i projektowanej drogi na terenie osiedla Podolszyce Południe.
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Pan Henryk Gonta opowiadał o koncepcjach i problemach z połączeniem osiedla Podolszyce
Południe i Imielnica.

18. Pan Henryk Gonta zapytał o kwestie związaną z ulicą Wiosenną i jej przerwaniem na
wysokości  istniejącego  budynku.  Czy  projekt  planu  zakłada  jakaś  możliwość  realizacji
połączenia dwóch odcinków tej ulicy.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że projekt planu przewiduje połączenie dwóch odcinków ulicy
Wiosennej,  jest  to inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym i w razie trudności  z
porozumieniem się z właścicielem nieruchomości możliwe będzie wywłaszczenie przedmiotowej
działki celem zrealizowania inwestycji drogowej.

Pan Henryk Gonta opowiadał o problemach administracyjnych.

19. Pani Magdalena Grabowska zapytała co oni mieszkańcy mogą zrobić jeszcze w kwestii
terenu 8KDP i z kim mogą rozmawiać o tym.

Pan Łukasz Ozimek powiedział mieszkańcom, że owszem mogą złożyć uwagę do projektu planu
w sprawie ciągu pieszego 8KDP, ale tak jak podkreślał na wstępie taka uwaga nie zostanie
rozpatrzona, ponieważ teren ten nie jest przedmiotem wyłożenia. Jednakże zauważył, że w
momencie przedłożenia na sesji projektu planu Państwu Radnym do uchwalenia, sami Radni,
zgodnie z art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mogą stwierdzić
konieczność dokonania zmian w projekcie 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 24 września 2019 roku. 

Dyskusja została zakończona o godz. 1640. 

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 23 września 2019 roku.

............................................................. ............................................

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