
PROTOKÓŁ

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

„Górna-Ośnicka” w Płocku

Protokół został sporządzony dnia 17 stycznia 2020 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 16
stycznia 2020 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 rozpoczął Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta, który
przywitał przybyłe na spotkanie osoby. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, że
jest to już kolejne wyłożenie projektu planu, który de facto został już raz uchwalony przez
Radę Miasta Płocka na sesji, która odbyła się w dniu 24 października 2019 roku. Pan Łukasz
Ozimek zaczął od wyjaśnień dlaczego zorganizowano dyskusję publiczną związaną z projektem
planu, który został uchwalony: „Rada Miasta Płocka uchwaliła plan miejscowy Górna-Ośnicka,
który  zgodnie  z  procedurą  został  przekazany  do  Wojewody  Mazowieckiego  w  celu  jego
skontrolowania. Wojewoda dopatrzył się pewnych nieścisłości i wszczął procedurę nadzorczą, a
następnie wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie, uchylając ustalenia planu w kilku
kwestiach.  W związku  z  tym faktem,  zgodnie  z  ustawą  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym, w takiej sytuacji sporządzający projekt planu ma obowiązek wrócić z procedurą
planistyczną do momentu, w którym te nieprawidłowości da się usunąć, co też zostało zrobione
i projekt planu jest procedowany ponownie, żeby móc go powtórnie uchwalić. Samo uchwalenie
nie czyni z planu dokumentu prawa miejscowego, tylko publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i 14-sto dniowy okres, po którym plan wchodzi w życie. Należy
zwrócić  uwagę,  że  zgodnie  z  ustawą  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  w
przypadkach,  kiedy  czynności  związane  z  procedurą  planistyczną  ponawia  się  w  wyniku
nieprawidłowości wykrytych przez organ nadzoru, tak naprawdę wykładamy ten plan i dajemy
możliwość składania uwag do rozwiązań planistycznych w nim zawartych, tylko w zakresie
takim, jakie zmiany poczyniliśmy na skutek tego rozstrzygnięcia nadzorczego. Pozostały obszar
planu nie jest przedmiotem tego wyłożenia i do składania uwag, dlatego załącznik graficzny
numer 1 do uchwały został przygotowany w innej formie, wytłumiono kolory terenów, które nie
podlegają już wyłożeniu, natomiast intensywnym kolorem pozostawiono tylko te tereny, które
są przedmiotem tego wyłożenia, oczywiście w powiązaniu z częścią tekstową, która również
podlega temu wyłożeniu, do których można składać uwagi. Wojewoda zauważył następujące
uchybienia w procedurze:

• w planie  miejscowym ustalono  tereny  na  skłonie  skarpy  tj.  4ZU i  6ZU na  których
dopuściliśmy m.in.  lokalizację  wiat  i  altan  oraz  urządzeń  infrastruktury  technicznej.
Przez  te  tereny  przebiegają  ropociągi  naftowe,  od  których  ustalone  są  strefy
bezpieczeństwa i zgodnie z rozporządzeniem nie mogą być wznoszone żadne budowle,
do których w rozumieniu prawa budowlanego zaliczane są wiaty i altany. Organ nadzoru
dopatrzył  się  nieścisłości,  ponieważ  generalnie  na  terenach  tych  dopuszczamy
możliwość budowy tych obiektów, jednak w strefie są one wykluczone przez inny akt
prawny. Można by się tu spierać, ponieważ w przepisach ogólnych planu jest oczywiście
mowa, o tym że zagospodarowanie w strefach bezpieczeństwa od rurociągu naftowego
może nastąpić tylko w zgodności  z przepisami wyżej wspomnianego rozporządzenia,
które zakazuje budowy tego typu obiektów, przez domysł można więc wnioskować, że
plan  owszem  dopuszcza  lokalizację  wiat  i  altan  na  terenach  4ZU  i  6ZU,  ale  z
wyłączeniem  terenu  znajdującego  się  w  strefach  bezpieczeństwa  od  rurociągu
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naftowego. Wojewoda uznał, że nie jest to do końca stwierdzone, więc w wyniku tego
zostały wniesione poprawki do tekstu planu, 

• Kolejnym zarzutem była możliwość wznoszenia obiektów budowlanych na terenie 8MN,
przez  który  przebiega  kolektor  wód  deszczowych,  dla  którego  również  została
ustanowiona strefa bezpieczeństwa, w której nie można wznosić budynków. Niestety na
rysunku  planu  przez  tą  strefę  została  poprowadzona  błędnie  linia  zabudowy,  która
wskazuje  niesłusznie  na  możliwość  wznoszenia  budynków,  co  zostało  usunięte  z
rysunku planu,

• Ostatni zarzut dotyczył uwag złożonych przez mieszkańców podczas trzeciego wyłożenia
planu  do  publicznego  wglądu.  Były  złożone  trzy  uwagi,  które  przez  nas  zostały
potraktowane jako uwagi bezprzedmiotowe, które w naszym rozumieniu nie stanowiły
uwag do planu i tym samym nie zostały przedłożone Radzie Miasta do rozpatrzenia.
Natomiast  organ  nadzoru  uznał,  że  skoro  zostały  złożone,  my  je  zawarliśmy  w
zarządzeniu Prezydenta opatrując klauzulą bezprzedmiotowych, Wojewoda uznał, że są
to uwagi, a my odebraliśmy Radzie Miasta możliwość pochylenia się na nimi. Oczywiście
uznajemy to rozstrzygnięcie organu, poprawiliśmy to. Dwie uwagi zostały przez Pana
Prezydenta uwzględnione, natomiast jedna została nieuwzględnioną i  to właśnie ona
zostanie przedłożona Radnym na sesji, aby rozstrzygnęli czy uwaga ta pozostaje dalej
nieuwzględniona.  Jedna  z  uwag  dotyczyła  wprowadzenia  parku  kieszonkowego  na
terenach zielonych, gdzie uznaliśmy, że nie jest to uwaga gdyż jest to wprost wskazana
forma zagospodarowania, która mieściła się już w przeznaczeniu terenu jako zieleni
urządzonej, jednak Wojewoda tego nie podzielił, więc zostało to przez nas rozpatrzone
pozytywnie,  a  w  tekście  planu  zostało  dopuszczone  na  wnioskowanych  terenach
zagospodarowanie  poprzez  m.in.  realizację  parków  kieszonkowych.  Kolejna  uwaga
dotyczyła połączenia dróg tj.  ulicy Ośnickiej i  Granicznej,  gdzie połączenie już takie
zostało przez nas wskazane w projekcie planu na wcześniejszym etapie, postanowiliśmy
tą uwagę uwzględnić,  chociaż uwzględnienie to nie wprowadza zmian,  ponieważ już
istnieje,  więc  uwzględniamy  i  po  prostu  podpisujemy  się  pod  tym  co  zostało  już
zaprojektowane. Trzecia uwaga ta która została przez Pana Prezydenta rozpatrzona ale
nie  uwzględniona  i  ona  będzie  przedstawiona  Radzie  Miasta,  dotyczyła  ślepego
zakończenia ulicy 5KDD i utworzenia placu zabaw, uznaliśmy że tej uwagi nie można
uwzględnić,  ponieważ  połączenie  tych  dróg  jest  potrzebne  i  wobec  tego  ta  uwaga
została  nieuwzględniona  i  jako  jedyna  teraz  będzie  przedstawiona  Radnym  do
rozpatrzenia.

II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pan Krzysztof Trawczyński – powiedział, że jako mieszkaniec ulicy Ośnickiej, który
zna temat drogi 5KDD, walczył o połączenie tej drogi z ulicą  Ośnicką i uważa, że jest
ona potrzebna, a ponadto nie ma tam miejsca na stworzenie placu zabaw.

Pan Łukasz  Ozimek powiedział,  że  ta  uwaga została  nieuwzględniona i  w odczuciu  organu
połączenie tych dróg jest potrzebne. Oznajmił również, że uwagi będą przyjmowane do dnia 10
lutego 2020 roku, ale w zakresie tylko i wyłącznie tym, który został wyłożony i opisany w
ogłoszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku. 

2. Pan Arkadiusz Gmurczyk  – powiedział,  że oni  jako mieszkańcy mają zastrzeżenia do
rozwiązań planistycznych, które nie podlegają wyłożeniu co jest zaskakujące, ponieważ nie
było informacji o tym że plan podlega wyłożeniu w okrojonym zakresie. Z informacji, która była
ogólnodostępna nie wynika, że wyłożeniu podlega tylko część planu.

Pani Paulina Grabska, podinspektor w Referacie Polityki  Przestrzennej Urzędu Miasta Płocka
pokazała wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej, na którym to między innymi ukazało się
obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyłożenia planu do publicznego wglądu
wraz z zakresem tego wyłożenia. 
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Pan Łukasz Ozimek powiedział, że dokładna lektura czy to ogłoszenia czy obwieszczenia głosi,
że  Prezydent  Miasta  Płocka  zawiadamia  o  ponownym  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu
projektu planu miejscowego Górna-Ośnicka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w
zakresie,  w  jakim  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  uchyla  plan,  co  jest  zresztą
wytłuszczone.

3. Pani Anna Ciecierska – zadała pytanie „jak wygląda kwestia drogi 1KDD i jej połączenia z
drogą 1KDZ”

Pan Arkadiusz Gmurczyk  dodał,  że podczas drugiego wyłożenia mieszkańcy bloków przy
ulicy Górnej składali uwagi, w których nie chcieli połączenia drogi 1KDD z drogą 1KDZ, gdzie
uwagi zostały uwzględnione. Pod koniec 2019 roku dowiadujemy się ze 8 osób złożyło uwagi,
że chce połączenia tych dróg i podobno temat powraca.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że owszem droga 1KDD i 1KDZ w projekcie planu są połączone
ze  sobą.  Jednakże  kwestia  ta  jest  wynikiem  uwzględnienia  uwag  mieszkańców  złożonych
podczas poprzedniego wyłożenia.

4. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zapytał, czemu projekt planu został ponownie wyłożony, na
czyj wniosek było to zrobione, czy to było na wniosek wojewody.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  obecne  wyłożenie  jest  wynikiem  rozstrzygnięcia
Wojewody,  natomiast  poprzednie  było  wynikiem zmian poczynionych w projekcie  planu na
skutek uwzględnienia składanych uwag.

5. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zapytał dlaczego w 2017 roku temat był zamknięty i nagle
powrócił w 2019.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że temat nie był zamknięty, to było jedno z wyłożeń podczas
procedury. W wyniku uwzględnienia części uwag z drugiego wyłożenia zaszły istotne zmiany w
projekcie planu, które wymagały ponownego wyłożenia

6. Pani Anna Ciecierska – zapytała czy dobrze rozumie, że ponad 170 uwag przestało mieć
znaczenie wobec złożonych 8 nowych. 

Pan Łukasz Ozimek doprecyzował, że to były uwagi składane do innej wersji planu i zostały
one uwzględnione przez Prezydenta.

Pani Anna Ciecierska – zapytała czy dobrze rozumie, że w chwili  obecnej nic nie można
zrobić i brak jest możliwości wypowiedzenia się na ten temat.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie uwagi złożone w tej sprawie nie zostaną uznane
ponieważ nie to jest przedmiotem wyłożenia, jednakże jako mieszkańcy owszem mogą pisać w
tej sprawie i będzie to jakiś sygnał dla władz. Jednakże w procedurze planistycznej nie można
tego uwzględnić  formalnie,  bo już z samej ustawy wynika, że musimy poprawić  projekt  w
takim zakresie w jakim zarzucił nieprawidłowości organ nadzoru.

Pani Anna Ciecierska – zapytała czy należy w takim razie uznać, że plan jest taki doskonały. 

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że nie, nie można twierdzić, że jakikolwiek plan który się
uchwali  jest  doskonały,  bo  nigdy  nie  da  się  wyważyć  wszystkich  interesów,  interesów
wszystkich grup społecznych i mieszkańców.

Pani Anna Ciecierska powiedziała, że w tej chwili zostali oni zupełnie pominięci.

7. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zapytał „czy dobrze rozumiem, że te 173 wnioski przegrały z
8 wnioskami i stwierdziliście Państwo, że jednak ta droga będzie połączona?”

3



Pan Łukasz Ozimek powiedział,  że nie  do końca.  Mamy wyłożenie  planu do publicznego
wglądu i zbieramy uwagi, był ten moment gdzie do rozwiązań komunikacyjnych w kwestii tej
drogi złożyło uwagi około 200 osób, na skutek zmian wykładamy ten projekt planu ponownie
do  wyłożenia  i  już  tych  uwag  nie  ma,  pojawiają  się  natomiast  nowe,  które  wskazują  na
potrzebę połączenia. 

8. Pani Anna Ciecierska powiedziała, że po co miała składać uwagi znów, skoro jej taki plan
bez połączenia dróg pasował.

Pan Łukasz Ozimek powiedział,  że niestety procedura planistyczna nie  jest  idealna,  plan
ewoluuje, zmieniają się jego rozwiązania, może dojść do tego, że ta uwaga w konsekwencji
uwzględniona nie będzie. 

9. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zadał pytanie „czy te 173 osoby miały w takim razie jeszcze
raz złożyć tą uwagę do czegoś co im odpowiadało?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że podczas ostatniego wyłożenia wpłynęły uwagi, które
były za przywróceniem połączenia i w tej formie plan został skierowany do uchwalenia. 

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał,  czy logicznym jest  to,  że 173 uwagi  przegrywają z 8
uwagami.

Pan Łukasz Ozimek powiedział,  że tak jest  skonstruowana procedura sporządzania planu
miejscowego, że niektóre rozwiązania przyjęte na pewnym etapie, później, w wyniku m.in.
uwzględniania składanych uwag ulec mogą zmianom.

Pan  Waldemar  Kajkowski dodał,  że  na  osiedlu  Wyszogrodzka  mieszka  2500  tyś.
mieszkańców i ta droga jest potrzebna.

Niezrozumiałe wymiany zdań pomiędzy uczestnikami spotkania.

Pan Arkadiusz Gmurczyk powiedział, że pokaże Panu Waldemarowi Kajkowskiemu ile jest
wjazdów na osiedle Wyszogrodzka, skoro twierdzi on, że są tylko 3 wjazdy. Poinformował, że
jest 8 wjazdów na osiedle Wyszogrodzka. 

10. Pani Anna Ciecierska zapytała kiedy będą mogli się oni odwołać od tego projektu planu.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że można śledzić rozstrzygnięcia uwag przez Prezydenta, czy
on się przychyla do jakiś uwag czy nie, które to w konsekwencji wywołają pewne skutki w
planie. Jeżeli na skutek wyłożenia i złożenia uwag Prezydent poprzez zarządzenie uwzględnia te
uwagi, to był ten moment, gdzie można było rozmawiać z Prezydentem dlaczego. 

Pani Anna Ciecierska zapytała co ich czeka w tym momencie. Czy to znaczy, że ta droga
zbiorcza od mostu będzie się łączyć z Górną za pomocą drogi 1KDD i będzie drogą dojazdową
bardzo ruchliwą. 

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że owszem byłaby ona drogą dojazdową do drogi zbiorczej
dla mieszkańców osiedla Wyszogrodzka. 

Pani Anna Ciecierska powiedziała, że w takim razie to zaszczyt dla małej osiedlowej drogi o
długości  300m pomiędzy  10  blokami,  że  będzie  ona  pierwszą  drogą  dojazdową  do  drogi
zbiorczej.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że będzie 2 albo wręcz 3 drogą. Podkreślił, ze skoro jest tam
tyle bloków i mieszkań to dobrze, że teren ten będzie w przyszłości dobrze skomunikowany z
resztą miasta.
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11.  Pan  Arkadiusz  Gmurczyk zapytał  czy  mieszkańcy  mogą  kierować  swoje  uwagi  do
Wojewody.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie nie, jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań,
aby mieszkańcy kierowali swoje pisma do różnych instytucji. Z procedury uchwalenia planu nie
wynika  nic  takiego,  że  można  kierować  swoje  uwagi  do  Wojewody,  natomiast  organ
uchwalający, zawsze ma obowiązek przesłać uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego
do  Wojewody  jako  organu  nadzorującego,  który  będzie  badać  zgodność  przeprowadzonej
procedury z przepisami prawa. Przekazywane są do Wojewody wszystkie dokumenty, które
mają związek z procedurą od momentu podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie planu.

12. Pani  Anna Ciecierska  zapytała  czy jest  jakiś  termin,  w którym można się  od planu
odwołać.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że odwołanie do Wojewody formalnie nie istnieje, bo jest to
organ nadzorujący, natomiast formalnie można złożyć skargę do sądu administracyjnego na
plan i nie ma na to terminu ograniczającego możliwość złożenia takiej skargi.

Pani Anna Ciecierska zapytała kiedy była możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia uwag z
trzeciego wyłożenia.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że mieszkańcy mieli możliwość pojawienia się na sesji Rady
Miasta  i  wyrażenia  swojego  niezadowolenia.  Państwo  Radni  decydują  o  uchwaleniu  planu
miejscowego  oraz  o  tym,  czy  zostanie  on  uchwalony  w  takiej  formie  w  jakiej  został  im
przedstawiony przez Prezydenta, ponieważ mogą oni uwzględnić uwagi nieuwzględnione przez
Pana Prezydenta i  w ten sposób dokonać korekty planu bądź na swój własny wniosek, po
własnych przemyśleniach co do formy planu.

13.  Pan  Arkadiusz  Gmurczyk zapytał  co  w  kwestii  jego  uwagi  dotyczącej  obowiązku
posadzenia zwartej zieleni izolującej od projektowanej drogi 1KDZ.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że uwaga została uwzględniona poprzez wyznaczenie terenu
zieleni, natomiast w planie miejscowym nie można nikogo przymusić czy wyznaczyć terminu
żeby te nasadzenia wykonał, możemy tylko wyznaczyć teren na pewne inwestycje czy działania

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał  o stanowiska archeologiczne występujące częściowo na
terenie drogi 1KDZ.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że zostały one wskazane prze Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.  W zależności  od  rodzaju  stanowiska  konserwator  przy  realizacji  inwestycji  daje
wytyczne dotyczące działań jakie należy przy tych stanowiskach poczynić.

Pan  Arkadiusz  Gmurczyk zapytał  czy  w  sprawie  stanowisk  można  zgłaszać  się  do
konserwatora zabytków.

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że oczywiście. Konserwator powinien udzielić odpowiedzi
na temat tych stanowisk i tego co zostało tam odkryte. 

14. Pani Anna Ciecierska zapytała kiedy ruszy budowa ulicy zbiorczej 1KDZ.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że nie jest to przedmiot planu i potencjalny termin realizacji
przedmiotowej drogi nie jest mu znany. Wszystko zależy od Państwa Radnych, którzy uchwalą
uchwałę budżetową, dzielą środki na różne inwestycji. 

15.  Pan Krzysztof  Trawczyński zapytał  kiedy  nastąpi  wykup brakującego  odcinka  drogi
5KKD i jego realizacja.
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Pan Łukasz Ozimek powiedział, że również nie jest mu znany termin realizacji tej drogi.

16.  Pani  Anna Ciecierska powiedziała,  że  wraz  z  innymi  mieszkańcami  chciałaby  złożyć
uwagę dotyczącą likwidacji połączenia drogi 1KDD z 1KDZ, ale nie mają już takiej możliwości.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie przy tym wyłożeniu nie ma możliwości złożenia
takiej uwagi bo teren ten nie jest przedmiotem wyłożenia, jednak to Państwo Radni decydują
ostatecznie o uchwaleniu planu i tym w jakiej formie zostanie on uchwalony.

17. Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał o swoją uwagę dotyczącą parku kieszonkowego.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że uwaga została uwzględniona. Teren jest przeznaczony pod
zieleń,  a  kwestia  parku  kieszonkowego  to  już  forma  zagospodarowania  terenu,  natomiast
został  dodany  zapis,  że  dopuszcza  się  zagospodarowanie  terenu  w  formie  parków
kieszonkowych czy też skwerów.

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał, czy znany jest termin uchwalenia tego planu. 

Pan  Łukasz  Ozimek powiedział,  że  prawdopodobnym  terminem  jest  lutowa  Sesja  Rady
Miasta Płocka. 

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał czy ze spotkania zostanie sporządzona notatka.

Pan  Łukasz  Ozimek  poinformował,  że  spotkanie  jest  nagrywane  i  zostanie  z  niego
sporządzony protokół.

18. Pani Anna Ciecierska zapytała co potem jest robione z tym protokołem.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że jest on przekazywany Wojewodzie. 

Pani Paulina Grabska dodała, że jest on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie rozwój miasta, na tablicach ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta oraz Wydziału Rozwoju i
Polityki  Gospodarczej  Miasta,  a  następnie  jest  przekazywany  w  dokumentacji  do  organu
nadzorczego. 

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi
należy wnieść na piśmie w terminie do 10 lutego 2020 roku. 

Dyskusja została zakończona o godzinie 1650.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Płock, dnia 3 lutego 2020 roku. 

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