
Zarządzenie Nr 2159/2021
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 08 lutego 2021 roku

w  sprawie:  zmiany  Zarządzenia  Nr  915/2019  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia
8 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego  wglądu  projektu  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
„Kwiatka-Królewiecka w Płocku.

Na  podstawie  art.  17  pkt  12 ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2020  roku  poz.  293  z  późn.  zm)  oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku
poz. 713 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28
listopada  2017  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  „Kwiatka  -Królewiecka”  w  Płocku, Prezydent  Miasta
Płocka zarządza, co następuje: 

§ 1
W  tabeli  stanowiącej  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  915/2019  Prezydenta  Miasta  Płocka
z dnia 8 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-
Królewiecka w Płocku wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt 4,  kolumnie „uwagi” treść:  „Uwagi  nie uwzględnia się  w zakresie  całkowitej
likwidacji  strefy  podwórzy  na  terenie  16MN”  zastępuje  się  treścią:  „Uwagi  nie
uwzględnia się w zakresie całkowitej likwidacji strefy podwórzy na terenie 16MS”;

2. w pkt 10, kolumnie „uwagi” treść: „Uwagi częściowo nie uwzględnia się w zakresie
całkowitej likwidacji strefy podwórzy na terenie 18MN” zastępuje się treścią: „Uwagi
częściowo  nie  uwzględnia  się  w  zakresie  całkowitej  likwidacji  strefy  podwórzy  na
terenie 18MS”.

§ 2
Pozostałe  ustalenia  Zarządzenia  Nr  915/2019  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia
8 października 2019 roku pozostają bez zmian.

§ 3
Załącznik  stanowiący  Wykaz   uwag  wniesionych  do  wyłożonego  do  publicznego  wglądu
projektu  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Kwiatka-Królewiecka
w Płocku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Polityki  Gospodarczej
Miasta.



§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


