
UCHWAŁA NR 836/XLIX/2014
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951, poz. 
1445, z 2013 roku poz. 21, 405 i 1238, z 2014 roku poz. 379) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 
594 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i 1318, z 2014 roku poz. 379) w związku 
z Uchwałą Nr 412/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku oraz po 
stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płocka”, przyjętego Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka dnia 26 marca 
2013 roku Rada Miasta P ł ocka uchwala, co nast ę puje:

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 

Zakres obowi ą zywania planu

1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku, zwany dalej 
planem, obejmujący obszar o powierzchni około 189 hektarów, położony w północnej części miasta, którego 
granice wyznaczają:

1) od północy – północna granica miasta;

2) od południa - ulica Wiadukt oraz północno-wschodnie granice terenów przemysłowych dzielnicy Kostrogaj 
do rzeki Brzeźnicy;

3) od wschodu - rzeka Brzeźnica i linia kolejowa;

4) od zachodu – wschodnia granica „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz 
z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka", przyjętego Uchwałą Nr 
299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku, (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 298 z dnia 
26 listopada 2003 roku, poz. 7871).

2. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
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3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej 
intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do 
parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych;

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

11) terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;

12) granic stref ochronnych terenów zamkniętych;

13) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg, granic przyległych nieruchomości;

14) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

3. Ustala się, że na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia pozostałych regulacji 
wymienionych w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
tj. dotyczących:

1) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas 
ziemnych;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1)  rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały;

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Ustalenia terminologiczne

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późn. zm.), o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej;

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3)   rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4)   obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach określonych 
w § 1 ust. 1 i przedstawionych na rysunku planu;
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5)  terenie – należy przez to rozumieć obszar planu o określonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

6)  przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć określoną w ustaleniach szczegółowych funkcję 
terenu i obiektów budowlanych;

7)  liniach rozgraniczaj ą cych – należy przez to rozumieć linie stanowiące granice terenu o określonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania ustalonych niniejszym planem;

8)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają obszar 
przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej, przy czym:

a) nie dotyczą one elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą 
techniczną i obsługą komunikacji,

b) elementy takie, jak: zadaszenia, fragmenty dachu, balkony, gzymsy, tarasy, mogą wystawać poza te linie 
nie więcej niż 1,5 m;

9)  maksymalnym wska ź niku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć największą 
nieprzekraczalną wartość procentową, będącą ilorazem sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
położonych w granicach działki do  całkowitej powierzchni tej działki;

10)  minimalnym wska ź niku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszą 
dopuszczalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego rozumianego zgodnie z przepisami odrębnymi 
wyrażoną w procentach w odniesieniu do powierzchni działki lub terenu;

11)  maksymalnej wysoko ś ci zabudowy - należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną 
wysokość:

a) budynków, mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) obiektów budowlanych, mierzoną od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu przekrycia obiektu 
budowlanego lub najwyżej położonego punktu konstrukcji obiektu budowlanego;

12)  infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli 
i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, 
zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, zgodnie z ich ogólnym 
rozumieniem słownikowym.

§ 4. 

Powiązanie treści ustaleń planu z rysunkiem

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenie ogólne:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe identyfikujące teren oraz określające jego przeznaczenie;

2) oznaczenia określające warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy,

b) granica strefy ochrony ekspozycji Zabytkowego Zespołu Sakralnego,

c) granica Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy,

d) granica strefy ochronnej terenów zamkniętych,
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e) granica strefy technicznej linii elektroenergetycznej wysokiego i najwyższego napięcia.

2. Niewymienione w ust. 1 pozostałe elementy rysunku mają charakter informacyjny.

§ 5. 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu Plan ustala tereny o następujących rodzajach przeznaczenia:

1) U – teren usługowy;

2) PU – tereny produkcyjno – usługowe;

3) PU/E – tereny produkcyjno - usługowe i energetyki;

4) ZP – tereny zieleni urządzonej;

5) ZL – lasy;

6) WS – wody powierzchniowe śródlądowe;

7) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej;

8) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;

9) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

10) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;

11) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

§ 6. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, zasady sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń 
reklamowych, a także sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych 

nieruchomości

1. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu w odniesieniu do 
nowych budynków, wymienianych na nowe oraz rozbudowywanych.

2. Określa się warunki jakie powinny spełniać ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, lokalizowane 
od strony przestrzeni publicznych związanych z terenami KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW i ZP:

1) maksymalna wysokość ogrodzenia 1,8 m od poziomu terenu;

2) ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej terenu lub działki, przy dopuszczalnym 
miejscowym wycofaniu w głąb działki maksimum 2 m;

3) na terenie zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej dopuszcza się wycofanie ogrodzenia 
i zlokalizowanie go w linii zabudowy.

3. W zakresie rozmieszczenia reklam i znaków informacyjno – plastycznych ustala się:

1) dopuszcza się realizację reklam i znaków informacyjno – plastycznych w formie: tablicy reklamowej, 
nośnika reklamowego, szyldu, banera, masztów z flagami, totemów, pylonów reklamy świetlnej lub 
podświetlanej, słupa ogłoszeniowego i reklamy remontowej;

2) zakazuje się lokalizacji reklam na terenach ZL;

3) zakazuje się lokalizacji reklam na ogrodzeniach terenu ZP;

4) w granicach strefy ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu sakralnego - kościoła parafialnego p.w. św. 
Aleksego w Starym Trzepowie obowiązują dodatkowe wymagania określone w § 8 pkt 1.

4. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych 
w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio w niej z uwzględnieniem ustaleń planu 
i przepisów odrębnych.
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5. Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 7. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody

1. Plan ustala zasady ochrony środowiska przyrodniczego:

1)   zakazuje się:

a)   na terenach 1PU, 2PU, 3PU, 4PU lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności 
publicznej, infrastruktury technicznej,

b)   na terenach 1PU, 2PU, 3PU, 4PU lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
awarii,

c)   prowadzenia gospodarki odpadami mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe, wody 
podziemne i glebę;

2)   nakazuje się:

a)  stosowanie w celach grzewczych technologii gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu, określonych w przepisach odrębnych,

b)  uszczelnienia nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz 
odprowadzenia wód z tych nawierzchni do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem separatorów olejów 
i benzyn,

c)   zdjęcie warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie 
utwardzone przed podjęciem działalności inwestycyjnych, a następnie odpowiednie zagospodarowanie 
tej warstwy,

d)   minimalizację uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych 
ograniczających emisję zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania,

e)   w przypadku wprowadzenia zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii na 
terenach 1PU/E – 5PU/E, lokalizowanie w określonej w odrębnych przepisach bezpiecznej odległości od 
siebie, od obiektów użyteczności publicznej oraz obszarów i obiektów wymienionych w ustawie Prawo 
ochrony środowiska;

3)   dopuszcza się usuwanie albo przemieszczanie mas ziemnych, w związku z realizacją inwestycji 
prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

4)   na obszarze objętym planem nie wskazuje się kategorii terenów w zakresie ochrony przed hałasem 
stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

2.   We wskazanych na rysunku granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy, 
obowiązują zasady zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków Plan wprowadza następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ustala się granicę strefy ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu sakralnego - kościoła parafialnego p.w. 
św. Aleksego w Starym Trzepowie (decyzja WKZ 146/556/62 W z dnia 30.03.1962), w obrębie której:

a) nakazuje się:

- przed podjęciem prac projektowych dla realizacji inwestycji, projekt budowlany i kolorystykę 
elewacji uzgodnić z właściwym konserwatorem zabytków,

- wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż drogi 1KDZ, izolującego nową zabudowę od zespołu 
sakralnego, jednak w sposób uwzględniający wglądy widokowe, o których mowa w tiret trzecim,
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- w granicach terenów ZP ochronę układu dróg i alejek gruntowych oraz drewnianego mostu na rzece 
Brzeźnicy zlokalizowanego na osi widokowej kościoła od strony zachodniej;

b) zakazuje się:

- wprowadzania reklam, których przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 3 m,

- realizacji nadziemnych urządzeń liniowych infrastruktury technicznej,

- w granicach terenów ZP wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu;

c) dopuszcza się realizację:

- nośników reklamowych, stanowiących autoreklamę działalności gospodarczej lub innej działalności 
prowadzonej w obiektach,

- reklam przestrzennych, ażurowych (montowanych bez użycia tła, np. metaloplastyka, elementy cięte 
w styrodurze, itp.), umieszczanych bezpośrednio na elewacji budynków; lokalizacja podporządkowana 
kompozycji architektonicznej oraz detalom architektonicznym,

d) przed montażem reklam należy uzgodnić projekt nośnika reklamowego i reklamy z właściwym 
konserwatorem zabytków,

e) usunięcie drzew i krzewów wymaga uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków;

2)   wskazuje się lokalizację następujących stanowisk archeologicznych, wynikającą z przepisów 
odrębnych:

a) Płock nr 48 (AZP 49-54/4),

b) Płock nr 49 (AZP 49-54/5),

c) Płock nr 50 (AZP 49-54/6),

d) Płock nr 51(AZP 49-54/7),

e) Płock nr 52 (AZP 49-54/8),

f) Płock nr 53 (AZP 49-54/9);

3)   w obszarze występowania stanowisk archeologicznych wymienionych w pkt 2, wszelkie 
projektowane działania – związane z zagospodarowaniem, zabudową lub zalesianiem terenu, na którym są 
one zlokalizowane – podlegają uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków, który określi 
szczegółowe warunki dopuszczenia do ich realizacji ze stanowiska konserwatorskiego oraz ustali zakres 
niezbędnych do przeprowadzenia badań (wyprzedzających przystąpienie do realizacji ewentualnych 
projektowanych zamierzeń i inwestycji) lub nadzorów archeologicznych nad ziemnymi pracami 
budowlanymi wykonywanymi w trakcie ich realizacji.

§ 9. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy

1.   Wyznacza się granice strefy ochronnej terenów zamkniętych – terenów kolejowych, zgodnie 
z rysunkiem planu, w odniesieniu do której wprowadza się następujące ograniczenia w zagospodarowaniu 
i korzystaniu z tych terenów:

1)   zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i budynków w odległości:

a) mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego,

b) mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru;

2)   zakaz nasadzeń drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego;

3)   zakaz odprowadzania wód opadowych, ścieków na teren kolejowy oraz do kolejowych urządzeń 
odwadniających;
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4)   nakaz wyposażenia budynków i obiektów budowlanych, w tym infrastruktury podziemnej, 
w zabezpieczenia przed wibracjami, drganiami, wstrząsami oraz hałasem pochodzącym od linii kolejowej.

2.   Plan ustala następujące ograniczenia wysokości:

1)   na całym obszarze planu obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych, w tym także 
związanych z linią technologiczną zakładów produkcyjnych, urządzeń umieszczanych na obiektach 
budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych, obiektów 
naturalnych, pozostałych instalacji oraz urządzeń, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Płock, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)   wysokość obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, usytuowanych w zasięgu powierzchni 
podejścia do lotniska Płock, należy zmniejszyć o minimum 10 m od wartości określonej w ograniczeniach, 
o których mowa w pkt 1;

3)   w przypadku realizacji obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń o wysokości równej i wyższej niż 
50 m obowiązują przepisy odrębne dotyczące przeszkód lotniczych.

§ 10. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury

technicznej

1.   W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru, w tym spełnieniu wymogów 
sanitarnych, ustala się zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicznej,w zależności od potrzeb, na zasadach 
określonych przez zarządców sieci oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.   Zakres regulacji planu w odniesieniu do infrastruktury technicznej ogranicza się do ustalenia zasad 
utrzymania, rozbudowy i przebudowy systemów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z zapewnieniem 
wymogów bezawaryjnej eksploatacji i koniecznej obsługi technicznej.

3.   Sieci infrastruktury technicznej należy w pierwszej kolejności prowadzić w liniach rozgraniczających 
drogi, poza jezdniami, natomiast w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się ich lokalizację na innych 
terenach.

4.   Dla urządzeń liniowych uzbrojenia ustala się konieczność zapewnienia dostępu w celu wykonywania 
bieżących konserwacji i napraw.

5.   Przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 
a w przypadku jej wystąpienia, należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 
odrębnych, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

6.   W przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową lub budową 
nowych elementów infrastruktury technicznej należy zachować pasy eksploatacyjne i strefy techniczne od 
pozostałych elementów uzbrojenia, budynków, budowli i zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów oraz przepisami odrębnymi.

7.   Dopuszcza się:

1)   przebudowę sieci infrastruktury technicznej, na warunkach ustalonych z zarządcą danej sieci, o ile 
nie naruszy to struktury danej sieci, nie pogorszy warunków obsługi i nie naruszy interesów osób trzecich;

2)   realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które nie wynikają z rysunku planu pod warunkiem, 
że ich lokalizacja nie pozostanie w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu;

3)   wydzielenie działek na terenach o innym przeznaczeniu na potrzeby obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji, w tym dróg wewnętrznych.

8.   W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:

1)   nakazuje się zaopatrzenie terenów z miejskiej sieci wodociągowej;
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2)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury wodociągowej, nakazuje się 
uwzględnienie głównego źródła zaopatrzenia z wodociągu Ø250 mm w ulicy Przemysłowej, w sposób 
uwzględniający połączenie wodociągu zasilającego teren objęty opracowaniem z wodociągiem Ø200 mm 
istniejącym w ulicy Szkolnej;

3)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury wodociągowej, nakazuje się 
uwzględnienie w jak największym stopniu układów pierścieniowych, w tym także stosowanie w procesach 
produkcyjnych zamkniętego obiegu wody;

4)   nakazuje się wyposażenie przewodów wodociągowych w hydranty;

5)   nakazuje się zapewnienie wymaganego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, w tym 
instalację na sieci wodociągowej hydrantów nadziemnych celem zapewnienia możliwości intensywnego 
czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)   dopuszcza się możliwość budowy indywidualnego ujęcia wód podziemnych dla celów 
technologicznych, w ilościach nie powodujących zagrożenia dla ujmowanej warstwy wodonośnej, przy 
zachowaniu warunków określonych przepisami odrębnymi.

9.   W zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się następujące zasady:

1)   nakazuje się odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej;

2)   w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych o składzie przekraczającym dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń nakazuje się uprzednie ich podczyszczenie przed odprowadzeniem do 
systemu komunalnego;

3)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej nakazuje się 
uwzględnienie głównego punktu odprowadzania do istniejącej kanalizacji w ulicy Przemysłowej;

4)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej nakazuje się 
uwzględnienie systemu kanalizacji rozdzielczej;

5)   nakazuje się doprowadzenie wydzielonych dróg dojazdowych do nowych przepompowni ścieków, 
umożliwiających obsługę komunikacyjną urządzeń;

6)   zakazuje się budowy indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków;

7)   w przypadku istniejącej zabudowy zagrodowej, do czasu budowy systemu kanalizacji, dopuszcza się 
korzystanie z indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

10.   W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się następujące zasady:

1)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej nakazuje się 
uwzględnienie głównego punktu odprowadzania do rzeki Brzeźnicy, z zachowaniem przepisów odrębnych;

2)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej nakazuje się 
uwzględnienie systemu kanalizacji rozdzielczej;

3)   nakazuje się doprowadzenie dróg dojazdowych do nowych przepompowni, podczyszczalni wód 
opadowych, umożliwiających obsługę komunikacyjną tych urządzeń;

4)   w przypadku odprowadzenia wód opadowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, w tym dróg, 
placów i parkingów do nowej, rozbudowywanej i przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej, nakazuje 
się wstępne podczyszczenie tych ścieków do poziomów zgodnych przepisami odrębnymi;

5)   dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki 
w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich;

6)   dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych lub odparowujących na wodę opadową i roztopową 
dla kontrolowanego zrzutu wody, w tym organizowanie zbiorczych zbiorników retencyjnych dla kilku 
nieruchomości.

11.   W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się następujące zasady:

1)   nakazuje się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń;
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2)   dopuszcza się zaopatrzenie:

a)   z sieci ciepłowniczej,

b)   z indywidualnych źródeł ciepła poprzez stosowanie paliw i technologii ekologicznych;

3)   dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury.

12.   W zakresie sieci telekomunikacyjnych, ustala się następujące zasady:

1)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nakazuje się 
realizację w formie linii kablowych doziemnych lub jako system bezprzewodowy;

2)   dopuszcza się zasilenie:

a)   z sieci infrastruktury telekomunikacyjnej,

b)   z indywidualnych źródeł łączności;

3)   dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
zarówno jako wolnostojącej, jak i na elewacjach i dachach budynków.

13.   W zakresie gospodarki odpadami ustala się następujące zasady:

1)   nakazuje się zapewnienia obiektom budowlanym urządzeń i miejsc umożliwiających czasowe 
składowanie i segregację odpadów;

2)   w przypadku powstania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych nakazuje się zastosowanie 
przepisów odrębnych dotyczących ich gromadzenia i unieszkodliwiania.

14.   W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się następujące zasady:

1)   nakazuje się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

2)   w przypadku budowy, przebudowy i rozbudowy linii elektroenergetycznych niskiego i średniego 
napięcia nakazuje się realizację w formie linii kablowych doziemnych;

3)   dopuszcza się przebudowę i skablowanie istniejących linii wysokiego napięcia;

4)   dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia należy zapewnić 
odpowiadające im strefy techniczne, wynikające z przepisów odrębnych, w obrębie których:

a)   występują ograniczenia w lokalizacji budynków lub ich części z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi,

b)   występują szczególne warunki w zakresie prowadzenia robót budowlanych;

5)   dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100 kV, w tym 
z urządzeń wykorzystujących konwersję fotowoltaiczną;

6)   dopuszcza się budowę stacji transformatorowych w ramach terenów o innym przeznaczeniu, w tym 
także wbudowanych w budynki i budowle, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich obsługi.

15.   W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się następujące zasady:

1)   dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę przesyłowej i rozdzielczej sieci gazowej;

2)   dopuszcza się zasilenie:

a)   z sieci gazowniczej,

b)   z indywidualnych źródeł gazu, w tym stałych zbiorników na gaz płynny.

§ 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1.   Ustala się podstawową obsługę komunikacyjną poprzez drogi publiczne: główną, zbiorcze, lokalne 
i dojazdowe, oznaczone odpowiednio symbolami: KDG, KDZ, KDL i KDD oraz poprzez drogi wewnętrzne 
oznaczone symbolem KDW.
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2.   Dopuszcza się obsługę komunikacyjną nieruchomości poprzez niewyznaczone graficznie na rysunku 
planu:

1)   drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 10 m;

2)   ciągi pieszo – jezdne o minimalnej szerokości 8 m.

3.   W przypadku budowy nowych elementów układu komunikacyjnego, w tym także placów 
manewrowych nakaz zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.   W zakresie systemu parkowania nakazuje się:

1)   bilansowanie potrzeb parkingowych w granicach nieruchomości, z zachowaniem wskaźników miejsc 
postojowych określonych w ust. 5;

2)   wskazanie całościowego bilansu istniejącego i nowoprojektowanego budynku, w przypadku 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;

3)   zabezpieczenie minimum jednego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej na każde 
10 miejsc wyliczonych według wskaźników, o których mowa w ust. 5, przy czym obowiązek realizacji 
pierwszego miejsca następuje powyżej 10 stanowisk postojowych;

4)   dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych i dróg 
wewnętrznych.

5.   Określa się minimalną ilość miejsc postojowych, wyrażoną następującym wskaźnikiem dla 
poszczególnych grup obiektów budowlanych:

 Lp.  Obiekty budowlane  Miejsca postojowe  Rowery
 1  obiekty handlowe 

o powierzchni sprzedaży poniżej 
2000m2

 min. 25 na 1000m2 powierzchni sprzedaży 
i nie mniej niż 3 miejsca

 min. 15 na 1000m2 
powierzchni sprzedaży 
i nie mniej niż 4 miejsca

 2  Hale targowe  min. 35 na 1000m2 powierzchni użytkowej  min. 20 na 1000m2 
powierzchni użytkowej, 
nie mniej niż 2 miejsca

 3  Obiekty usługowe 
o powierzchni użytkowej 
powyżej 25m2

 min. 15 na 1000m2 powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 3

 min. 12 na 1000m2 
powierzchni użytkowej, 
nie mniej niż 2 miejsca

 4  Usługi drobne i rzemiosło 
o powierzchni użytkowej do 
25m2

 min. 1 miejsce,  min. 2 miejsca

 5  Banki, usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne

 min. 25 na 1000m2 powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 2

 min. 10 na 1000m2 
powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 2

 6  Instytucje finansowe, biura, 
urzędy

 min. 30 na 1000m2 powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 2

 min. 12 na 1000m2 
powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 2

 7  Biura o małym ruchu klientów, 
jak projektowe, przyzakładowe

 min. 8 na 1000m2 powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 4

 min. 5 na 1000m2 
powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 2

 8  Biura o dużym ruchu klientów, 
jak turystyczne, obsługi 
klientów, doradcze, agencje 
nieruchomości

 min. 15 na 1000m2 powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 4

 min. 10 na 1000m2 
powierzchni użytkowej

 9  Przychodnie lekarskie, poradnie  min. 20 na 10 gabinetów, nie mniej niż 5  5 na 10 gabinetów, nie mniej 
niż 2

 10  Gastronomia  min. 25 na 100 miejsc konsumpcyjnych 
i nie mniej niż 4 miejsca

 min. 10 na 100 miejsc 
konsumpcyjnych i nie mniej 
niż 5 miejsc

 11  Obiekty wystawiennicze  min. 25 na 1000m2 powierzchni użytkowej 
oraz miejsca dla autobusów min. 4 na 

 min. 20 na 1000m2
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1000m2
 12  Obiekty sportowe, place na 

potrzeby imprez masowych 
i rekreacyjne

 min. 25 na 1000 osób oraz min. 5 miejsc dla 
autobusów na 1000 widzów

 min. 25 na 1000 osób

 13  Warsztaty samochodowe, stacje 
obsługi lub remontowe sprzętu 
budowlanego, rolniczego, 
środków transportu

 min. 20 na 10 stanowisk obsługi  min. 5 na 10 stanowisk 
obsługi

 14  Obiekty usługowe o
 powierzchni użytkowej
 powyżej 25 m2

 min. 15 na 1000m2 powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 3 miejsca

 min. 10 na 1000m2 
powierzchni użytkowej 
i nie mniej niż 4 miejsca

 15  Usługi drobne i
 rzemiosło o powierzchni
 użytkowej do 25 m2

 min. 1  min. 2

 16  Zakłady produkcyjne 
zatrudniające do 5 osób

 min. 3  min. 1/1 zatrudnionych

 17  Zakłady produkcyjne 
zatrudniające do 50 osób

 min. 10 na 50 zatrudnionych  min. 1/1 zatrudnionych

 18  Zakłady produkcyjne 
zatrudniające powyżej 50 osób

 min. 35 na 100 zatrudnionych  min. 15 na 100 zatrudnionych

 19  Hurtownie, magazyny, place 
składowe

 min. 30 na 100 zatrudnionych i min. 25 na 
1000m2 powierzchni sprzedaży, nie mniej 
niż 6

 min. 10 na 100 zatrudnionych

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 12. 1.  Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla którego ustala się 
przeznaczenie - zabudowa usługowa.

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od 
linii rozgraniczającej dróg 1KDZ i 3KDZ.

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1)   maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50%;

2)   minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20%;

3)   intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 1,5;

4)   maksymalna wysokość zabudowy :

a) dla budynków usługowych – 12 m,

b) dla pozostałych budynków - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 5 m;

5)  w zakresie geometrii dachów – dachy dowolne.

4.   Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje obsługa komunikacyjna od strony projektowanych 
dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ i 3KDZ.

5.   Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  z zakresu zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych oraz zasad sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic 
i urządzeń reklamowych, a także sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic 
przyległych nieruchomości - określone w § 6;

2)  z zakresu ochrony środowiska - określone w § 7;
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3)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

4)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym źródeł 
zaopatrzenia w niezbędne media - określone w § 10;

5)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w tym wymagań 
dotyczących miejsc postojowych - określone w § 11;

6)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 13. 1.   Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1PU - 4PU, dla których ustala 
się przeznaczenia:

1)  zabudowa produkcyjna, magazynowa lub składowa;

2)  zabudowa usługowa z wyłączeniem usług turystyki, oświaty, opieki nad dziećmi;

3)  urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)  remont i przebudowę istniejących budynków;

2)  rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków, zgodnie z ustaleniami planu 
w przypadku zmiany sposobu użytkowania na przeznaczenie określone w planie.

3.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:

1)  na terenie 1PU w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg KDG i 4KDZ oraz 20 m od linii 
rozgraniczającej terenu 14ZL;

2)  na terenie 2PU w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDG, 1KDZ i 3KDZ;

3)  na terenie 3PU w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDG i KDD oraz 6 m od linii 
rozgraniczającej drogi 1KDW;

4)  na terenie 4PU w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%;

2)  minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

3)  intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 3,0;

4)  maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla budynków produkcyjnych – 20 m,

b) dla pozostałych budynków - 5 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 20 m;

5)  w zakresie geometrii dachów – dachy dowolne.

5.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje obsługa komunikacyjna od strony dróg:

1)  na terenie 1PU – od strony drogi 4KDZ;

2)  na terenie 2PU- od strony drogi 1KDZ i 3KDZ;

3)  na terenie 3PU – od strony drogi 1KDW;

4)  na terenie 4PU – od strony drogi KDD.

6.  Na terenie 3PU, w granicach wskazanych na rysunku planu, obowiązują ustalenia dotyczące strefy 
ochronnej terenów zamkniętych, zapisane w § 9 ust. 2

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6754



7.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  z zakresu zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych oraz zasad sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic 
i urządzeń reklamowych, a także sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic 
przyległych nieruchomości - określone w § 6;

2)  z zakresu ochrony środowiska - określone w § 7;

3)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

4)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym źródeł 
zaopatrzenia w niezbędne media – określone w § 10;

5)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w tym wymagań 
dotyczących miejsc postojowych - określone w § 11;

6)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 14. 1.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1PU/E - 5PU/E, dla których 
ustala się następujące przeznaczenia:

1)  zabudowa produkcyjna, magazynowa lub składowa;

2)  usługi, z wyłączeniem usług oświaty i opieki nad dziećmi;

3)  elektrownie wraz z niezbędną infrastrukturą;

4)  linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia;

5)  gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z wiązkami sieci zasilającej i informatycznej oraz stacją gazową;

6)  urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)  remont i przebudowę istniejących budynków;

2)  rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków, zgodnie z ustaleniami planu 
w przypadku zmiany sposobu użytkowania na przeznaczenie określone w planie.

3.  Na terenie 5PU/E dopuszcza się lokalizację zabudowy, urządzeń, budowli oraz zagospodarowanie 
terenu na potrzeby usług związanych ze sportami motorowymi.

4.  Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:

1)  na terenie 1PU/E w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDZ i 1KDL;

2)  na terenie 2PU/E w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDZ, 1KDL, 2KDL i 3KDL;

3)  na terenie 3PU/E w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDZ, 2KDZ, 2KDL i 3KDL;

4)  na terenie 4PU/E w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDL;

5)  na terenie 5PU/E w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg KDG, 1KDZ, 4KDL oraz 20 m od 
linii rozgraniczającej terenu 16ZL i lasu sąsiadującego z zachodnią granicą opracowania planu.

5.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 80%;

2)  minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

3)  intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 3,0;

4)  maksymalna wysokość zabudowy:
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a) dla budynków produkcyjnych – 20 m,

b) dla pozostałych budynków - 5 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 20 m;

5)  w zakresie geometrii dachów – dachy dowolne.

6.  Na terenach, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje obsługa komunikacyjna od strony następujących 
dróg publicznych:

1)  na terenie 1PU/E – od strony drogi 1KDL, a od strony 1KDZ;

2)  na terenie 2PU/E – od strony drogi 1KDL, 2KDL, 3KDL, a od strony 1KDZ;

3)  na terenie 3PU/E – od strony drogi 2KDZ, 2KDL, 3KDL, a od strony 1KDZ;

4)  na terenie 4PU/E – od strony drogi 2KDZ, 4KDL, a od strony 1KDZ;

5)  na terenie 5PU/E – od strony drogi 4KDL, a od strony 1KDZ.

7.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  realizacja i użytkowanie gazociągu wysokiego ciśnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie może 
wpływać na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych;

2)  na terenie 2PU/E - związane ze strefą ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu sakralnego, zapisane 
w § 8 pkt 1;

3)  na terenach 2PU/E, 3PU/E, 4PU/E i 5PU/E obowiązują ustalenia dotyczące stanowisk 
archeologicznych, zapisane w § 8 pkt 3;

4)  z zakresu zasad o ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych oraz zasad sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic 
i urządzeń reklamowych, a także sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic 
przyległych nieruchomości - określone w § 6;

5)  z zakresu ochrony środowiska - określone w § 7;

6)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

7)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym źródeł 
zaopatrzenia w niezbędne media – określone w § 10;

8)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w tym wymagań 
dotyczących miejsc postojowych - określone w § 11;

9)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 15. 1.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP – 8ZP, dla których ustala 
się przeznaczenie - zieleń urządzona.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem terenu 5ZP, dopuszcza się:

1)  lokalizację zabudowy usługowej z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, kultury, sportu 
i rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia, odnowy biologicznej i innych usług służących obsłudze ludności, 
w tym biura, z zastrzeżeniem, że to dopuszczenie nie dotyczy terenów położonych w granicach Zespołu 
Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy;

2)  remont i przebudowę istniejących budynków;

3)  rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków, zgodnie z ustaleniami planu 
w przypadku zmiany sposobu użytkowania na przeznaczenie określone w planie.

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1)  lokalizację placów zabaw, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, obiektów małej architektury;

2)  ogradzanie terenów lub ich fragmentów, w szczególności placów zabaw i miejsc wypoczynku, pod 
warunkiem lokalizacji ogrodzenia w odległości większej niż 3 m od brzegu rzeki Brzeźnicy;

3)  regulację granic z ciekami wodnymi.
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4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla dopuszczonej 
zabudowy:

1)  na terenie 1ZP w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDZ i 3KDZ oraz 20 m od linii 
rozgraniczającej terenu 3ZL, 6ZL, 7ZL, 9ZL i 11ZL;

2)  na terenie 2ZP w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg KDG i 3KDZ oraz 20 m od linii 
rozgraniczającej terenu 12ZL;

3)  na terenie 3ZP w odległości 10 m od linii rozgraniczającej dróg KDG i 3KDZ oraz 20 m od linii 
rozgraniczającej terenu 14ZL;

4)  na terenie 4ZP w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDZ;

5)  na terenie 6ZP w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDG;

6)  na terenie 8ZP w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi 2KDZ.

5.  Na terenach o których mowa w ust. 1 określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;

2)  minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%;

3)  maksymalna wysokość zabudowy – do 6 m;

4)  w zakresie geometrii dachów – dachy dowolne;

5)  intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 0,6.

6.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1 nakazuje się:

1)  utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej;

2)  zachowanie i ochronę zieleni przywodnej;

3)  zapewnienie dostępności do terenu rzeki.

7.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1) na terenie 1ZP - związane ze strefą ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu sakralnego, określone 
w § 8 pkt 1;

2) na terenach 1ZP – 6ZP – związane z położeniem w graniach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru 
rzeki Brzeźnicy, określone w § 7 ust. 2;

3) na terenach 1ZP, 3ZP i 7ZP dotyczące stanowisk archeologicznych, zapisane w § 8 pkt 3;

4) z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

5) z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym źródeł 
zaopatrzenia w niezbędne media - określone w § 10;

6) z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w tym wymagań dotyczących 
miejsc postojowych - określone w § 11;

7) z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 16. 1.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL – 16ZL, dla których ustala 
się przeznaczenie – lasy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1)  dróg pożarowych;

2)  placów zabaw, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, obiektów małej architektury.
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3.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określa się następujące warunki zagospodarowania terenu:

1)  nakazuje się:

a) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej,

b) zachowanie i ochronę zieleni przywodnej,

c) zapewnienie dostępności do terenu rzeki;

2)  zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym również tymczasowych, innych niż dopuszczone przepisami 
odrębnymi o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) lokalizacji miejsc parkingowych;

3)  dopuszcza się regulację granic z ciekami wodnymi.

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  na terenach 4ZL – 8ZL - związane ze strefą ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu sakralnego, 
zapisane w § 8 pkt 1;

2)  na terenach 1ZL – 15ZL – związane z położeniem w graniach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
Jaru rzeki Brzeźnicy, zapisane w § 7 ust. 2;

3)  na terenach 5ZL i 16ZL dotyczące stanowisk archeologicznych, zapisane w § 8 pkt 3;

4)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

5)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym źródeł 
zaopatrzenia w niezbędne media - określone w § 10;

6)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 17. 1.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS – 4WS, dla których ustala 
się przeznaczenie - wody powierzchniowe śródlądowe.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1)  przejazdów;

2)  kładek i urządzeń wodnych.

3.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określa się następujące warunki zagospodarowania terenu:

1)  nakazuje się:

a) utrzymanie naturalnego ukształtowania terenu,

b) zachowanie i ochronę zieleni przywodnej,

c) zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych;

2)  zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym również tymczasowych,

b) grodzenia terenu,

c) zasypywania brzegów w sposób powodujący utratę jego naturalnego charakteru,

d) wykonywania robót utrudniających utrzymanie wód i budowli ochronnych;

3)  dopuszcza się regulację przebiegu cieku wodnego.

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia z zakresu wysokości stawki procentowej - 
określone w § 24.

§ 18. 1.  Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolami KDG, dla którego ustala się 
przeznaczenie - droga publiczna klasy głównej.
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2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację urządzeń ochrony akustycznej i ochrony 
przed wibracjami.

3.  Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1)  przekrój drogi 2/2;

2)  dopuszcza się większą ilość pasów ruchu;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających od 44 m do 78 m oraz do 321 m w rejonie węzła drogowego, 
jak na rysunku planu;

4)  lokalizacja minimum jednostronnej ścieżki rowerowej;

5)  lokalizacja minimum jednostronnego chodnika;

6)  zakaz zjazdów indywidualnych.

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  związane z położeniem w graniach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy, 
określone w § 7 ust. 2;

2)  dotyczące stanowisk archeologicznych, zapisane w § 8 pkt 3;

3)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

4)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - określone 
w § 10;

5)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - określone w § 11;

6)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 19. 1.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ – 4KDZ, dla których 
ustala się przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1)  parkingów;

2)  zjazdów;

3)  urządzeń ochrony akustycznej i ochrony przed wibracjami.

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1)  przekrój drogi:

a) dla dróg 1KDZ i 4KDZ - 2/2,

b) dla dróg 2KDZ i 3KDZ – 1/2;

2)  dopuszcza się większą ilość pasów ruchu;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających:

a) 1KDZ - od 30 m do 68 m, przy skrzyżowaniu jak na rysunku planu,

b) 2KDZ - od 25 m do 30 m, przy skrzyżowaniu jak na rysunku planu,

c) 3KDZ – 25 m,

d) 4KDZ - od 30 m do 63 m, jak na rysunku planu;

4)  na terenach 1KDZ -3 KDZ minimalne promienie na łukach – 15 m;

5)  na terenach 1KDZ -3 KDZ minimalne wartości skrajni drogowej:

a) skrajnia pionowa – 8 m,

b) skrajnia pozioma w obrębie skrzyżowań – 2 m,
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c) skrajnia pozioma na odcinkach między skrzyżowaniami – 1 m;

6)  lokalizacja minimum jednostronnej ścieżki rowerowej;

7)  lokalizacja minimum jednostronnego chodnika;

8)  dopuszcza się zjazdy indywidualne do obsługi przyległych nieruchomości oraz zjazdy publiczne.

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  na terenie 1KDZ dotyczące stanowisk archeologicznych, zapisane w § 8 pkt 3;

2)  na terenie 1KDZ związane ze strefą ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu sakralnego - określone 
w § 8 pkt 1;

3)  na terenach 3KDZ i 4KDZ – związane z położeniem w graniach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
Jaru rzeki Brzeźnicy - określone w § 7 ust. 2;

4)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

5)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - określone 
w § 10;

6)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji -  określone w § 11;

7)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 20. 1.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL – 4KDL, dla których 
ustala się przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1)  zatok postojowych;

2)  zjazdów;

3)  urządzeń ochrony akustycznej i ochrony przed wibracjami.

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1)  przekrój drogi 1/2;

2) dopuszcza się większą ilość pasów ruchu;

3) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) 1KDL – 20 m,

b) 2KDL – od 20 m do 25 m, przy skrzyżowaniu, jak na rysunku planu,

c) 3KDL – od 20 m do 25 m, przy skrzyżowaniu, jak na rysunku planu,

d) 4KDL - 15 m;

4)  na terenach 2KDL -3 KDL minimalne promienie na łukach – 15 m;

5)  na terenach 2KDL - 3 KDL minimalne wartości skrajni drogowej:

a) skrajnia pionowa – 8 m,

b) skrajnia pozioma w obrębie skrzyżowań – 2 m,

c) skrajnia pozioma na odcinkach między skrzyżowaniami – 1 m;

6)  lokalizacja minimum jednostronnego chodnika;

7)  dopuszcza się zjazdy do obsługi przyległych nieruchomości.

4.  Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;
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2)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - określone 
w § 10;

3)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji -  określone w § 11;

4)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 21. 1.  Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDD, dla którego ustala się 
przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1)  parkingów;

2)  zjazdów;

3)  urządzeń ochrony akustycznej i ochrony przed wibracjami.

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1)  parametry jak dla drogi klasy dojazdowej;

2)  przekrój drogi 1/2;

3)  dopuszcza się większą ilość pasów ruchu;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających od 16 m do 40 m, przy skrzyżowaniu jak na rysunku planu;

5)  lokalizacja minimum jednostronnego chodnika;

6)  dopuszcza się zjazdy indywidualne do obsługi przyległych nieruchomości.

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

2)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - określone 
w § 10;

3)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, - określone w § 11;

4)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 22. 1.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW, dla których 
ustala się przeznaczenie - droga wewnętrzna.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1)  parkingów;

2)  zjazdów;

3)  urządzeń ochrony akustycznej i ochrony przed wibracjami.

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1)  parametry jak dla drogi wewnętrznej;

2)  przekrój drogi 1/2;

3)  dopuszcza się większą ilość pasów ruchu;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających:

a) 1KDW – 14 m, z placem manewrowym o wymiarach 36 m na 43 m, jak na rysunku planu,

b) 2KDW - od 12,5 m do 14,5 m, z placem manewrowym o wymiarach 20 m na 20 m, jak na rysunku 
planu;

5)  lokalizacja minimum jednostronnego chodnika;

6)  dopuszcza się zjazdy indywidualne do obsługi przyległych nieruchomości.
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4.  Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia:

1)  z zakresu szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu - 
określone w § 9;

2)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - określone 
w § 10;

3)  z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, - określone w § 11;

4)  z zakresu wysokości stawki procentowej - określone w § 24.

§ 23. 

Ustalenia dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji inwestycji celu

publicznego W obszarze objętym planem ustala się tereny przeznaczone do realizacji inwestycji celu 
publicznego:

1)  teren produkcyjno-usługowy i energetyki oznaczony na rysunku planu symbolem 1PU/E;

2)  wody powierzchniowe śródlądowe oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

3)  tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami: KDG, KDZ, KDL i KDD.

§ 24. 

Ustalenia dotyczące określenia stawek procentowych

1.  Plan ustala wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy:

1)  1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDG, KDZ, KDL, KDD i KDW;

2)  30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP, PU/E, PU, U.

2.  Odstępuje się od określenia wysokości stawki procentowej dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZL i WS, ze względu na to, że przeznaczenie tych terenów jest zbieżne z ich dotychczasowym 
zagospodarowaniem i w tym wypadku nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25. Traci moc Uchwała:

1)  Nr 763/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 69, 
70, 151, 152 położonych w dzielnicy Trzepowo w Płocku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dnia 10 maja 
2001 roku, poz. 960);

2)  Nr 348/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Trzepowo w Płocku 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 22 z dnia 03 lutego 2004 roku, poz. 726).

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
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§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka

z dnia 24 czerwca 2014 r.

LISTA UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH
ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „TRZEPOWO” W PŁOCKU

Lp. Data 
wpływu 
uwagi

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki 
organiza-

cyjnej
i adres 

zgłaszają-
cego uwagi

Treść uwagi

Oznacze-
nie nieru-

chomo
ści, której 
dotyczy 
uwaga

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Płocka

w sprawie rozpatrzenia
uwagi

Uwagi

Uwaga 
uwzglę-
dniona

Uwaga nie-
uwzglę-
dniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 02.05.
2014r.

Sławomir 
Żółtowski

1. Przesunąć ulicę zbiorczą 1KDZ 
w kierunku wschodnim, tak aby 
nie naruszała granic własności i 
nie wydzielała trójkąta 
nieprzydatnego do użytkowania.

dz. nr ew. 
68

2PU/E – zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa; zabudowa 
usługowa z wyłączeniem 
usług turystyki, oświaty, 
opieki nad dziećmi; 
elektrownie wraz z 
niezbędną infrastrukturą; 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego i najwyższego 
napięcia; gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz z 
wiązkami sieci zasilającej i
informatycznej oraz stacją 
gazową; urządzenia 
wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.
1ZP -  zieleń urządzona, 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy usługowej z 
zakresu handlu 
detalicznego, gastronomii,
kultury, sportu i rekreacji, 
turystyki, ochrony zdrowia, 
odnowy biologicznej i
innych usług służących 
obsłudze ludności, w tym 
biura, z zastrzeżeniem, że
to dopuszczenie nie dotyczy 
terenów położonych w 
granicach zespołu 

- nieuwzględniona Ulica zbiorcza 1KDZ jest niezbędna dla rozwoju 
sektora gospodarczego na tym terenie – zapewnia 
obsługę komunikacyjną całego obszaru planu oraz 
stanowi korytarz infrastruktury technicznej. 
Przejmuje ruch tranzytowy z ulicy Sierpeckiej na 
kierunku północnym. Jest powtórzeniem ustaleń 
obowiązujących mpzp (mpzp1, mpzp2). Powstały 
„trójkąt”  (na terenie 1ZP) po wschodniej stronie 
drogi 1KDZ zostanie wykupiony łącznie z terenem 
pod drogę w chwili jej realizacji.

2. Przeprojektować ulicę lokalną 
1KDL w kierunku południowym, 
tam gdzie częściowo istnieje 
droga dojazdowa (zgodnie z 
załączonym rys.).

- nieuwzględniona Ulica lokalna 1KDL zapewnia obsługę 
komunikacyjną terenów 1PU/E oraz 2PU/E. Jest 
projektowana na przedłużeniu ulicy lokalnej 
ustanowionej w obowiązującym mpzp1.

3. Przeprojektować ulicę lokalną 
2KDL poza obszar mojej działki, 
co umożliwi mi gospodarowanie 
rolnicze.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna – droga 2KDL  jest 
powtórzeniem ustaleń obowiązujących mpzp 
(mpzp1, mpzp2). Wnioskodawca zaproponował jej 
przebieg poza granicami obszaru planu.

4. Na terenie oznaczonym 
symbolem PU/E wprowadzić  
możliwość rozbudowy siedliska 
np. o silosy i budynki 
gospodarcze.

- nieuwzględniona Utrwalanie użytkowania rolniczego terenu 
pozostawałoby w kolizji z zabudową produkcyjną. 
Teren może być wykorzystany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania 
zgodnie z planem (art. 35 ustawy o pizp).

5. W przypadku 
nieuwzględnienia uwag działkę 
przeznaczyć do realizacji celu 
publicznego, włączając ją w 
teren 1PUE i wykupić ją po 
cenach wolnorynkowych.

- nieuwzględniona Dla działki obowiązują ustalenia terenu 2PU/E 
takie same jak dla 1PU/E. Wykup terenów nie jest 
przedmiotem ustaleń planu. Gmina dokonuje 
wykupów gruntów wyłącznie w celu realizacji 
inwestycji należących do zadań własnych gminy 
(drogi, infrastruktura).
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przyrodniczo –
krajobrazowego Jaru rzeki 
Brzeźnicy.
Drogi: 1KDZ – droga klasy 
zbiorczej, 1KDL i 2KDL – 
drogi klasy lokalnej.

2 05.05.
2014r.

Kazimierz 
Szpalerski

1. Brak możliwości budowy  
nowych budynków mieszkalnych.

dz. nr ew. 
166

1ZP – zieleń urządzona, 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy usługowej z 
zakresu handlu 
detalicznego, gastronomii,
kultury, sportu i rekreacji, 
turystyki, ochrony zdrowia, 
odnowy biologicznej i
innych usług służących 
obsłudze ludności, w tym 
biura, z zastrzeżeniem, że
to dopuszczenie nie dotyczy 
terenów położonych w 
granicach zespołu 
przyrodniczo –
krajobrazowego Jaru rzeki 
Brzeźnicy.
U – zabudowa usługowa.
3PU/E - zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa; zabudowa 
usługowa z wyłączeniem 
usług turystyki, oświaty, 
opieki nad dziećmi; 
elektrownie wraz z 
niezbędną infrastrukturą; 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego i najwyższego 
napięcia; gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz z 
wiązkami sieci zasilającej i
informatycznej oraz stacją 
gazową; urządzenia 
wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.
1KDZ - droga klasy 
zbiorczej.

- nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 ustawy o pizp mpzp nie może 
naruszać ustaleń studium. Zgodnie ze studium4 
struktura funkcjonalna terenu objętego planem 
zakłada: ZN – zieleń naturalną, ZU – zieleń 
urządzoną, PU – tereny zabudowy produkcyjno
-usługowej, PU/E - tereny zabudowy produkcyjno
-usługowej z możliwością lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię z konwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł. Kierunkowo studium nie 
przewiduje zabudowy mieszkaniowej – Rada Miasta 
Płocka przyjęła negatywne stanowisko co do 
lokalizacji tej funkcji na terenach osiedla Trzepowo 
rozstrzygając Uchwałą Nr 548/XXXII/13 z dnia 26 
lutego 2013 roku o sposobie rozpatrzenia uwag 
złożonych do ustaleń projektu zmiany studium. 
Takie stanowisko wynikało z jednolitego podejścia 
planistycznego co do rozwoju miasta na przestrzeni 
wielu lat. Od czasu podjęcia decyzji o lokalizacji 
zakładów rafineryjno-petrochemicznych w Płocku 
tereny osiedla Trzepowo stanowiły w strukturze 
miasta obszar przeznaczony na funkcje 
produkcyjno-magazynowe, jako kontynuacja 
funkcji przemysłowej istniejącego zakładu PKN 
Orlen SA. Tak szczególna polityka realizacyjna na 
tym terenie była wynikiem oddziaływania i poten-
cjalnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania 
w/w zakładu. Dodatkowym argumentem takiego 
rozwiązania było występowanie infrastruktury 
technicznej: przesyłowej sieci elektroenergetycznej 
i ciepłowniczej oraz ułatwiony dostęp do zaplecza 
infrastrukturalnego PKN Orlen SA.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują mpzp (mpzp1 i mpzp2), 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej. W świetle 
powyższych faktów ustalone w projekcie mpzp 
funkcje są podobne do funkcji już ustalonych w 
obowiązujących mpzp.

2. Brak inwestycji miasta (drogi, 
wodociągi, kanalizacja).

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna – teren osiedla Trzepowo 
w głównej mierze ma charakter rolniczy w 
znacznym stopniu wolny od zabudowy. Zabudowa 
mieszkaniowa zajmuje około 4% powierzchni 
osiedla, a gęstość zaludnienia w roku 2011 
wynosiła 79 osób na 1km2 w porównaniu do 
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gęstości dla terenu miasta wynoszącego 1412 
osób na 1km2.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują dwa mpzp (mpzp1 i mpzp2, 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej. W świetle 
powyższych faktów ustalone w projekcie mpzp 
funkcje są podobne do funkcji już ustalonych w 
obowiązujących mpzp.
Wskutek realizacji ustaleń planu nastąpi uzbrojenie 
terenu w infrastrukturę techniczną oraz zostaną 
wybudowane drogi publiczne dla potrzeb rozwoju 
sektora gospodarczego zakładanego w tym 
obszarze w studium4.

3. Planowane inwestycje w 
planie (spalarnia i elektrownia) 
spowodują zagrożenie hałasem i 
smrodem.

- nieuwzględniona Ustalenie w planie funkcji nie jest jednoznaczne 
jakiego rodzaju zakłady powstaną na tym terenie.  
Lokalizacja  nowych inwestycji, zgodnie  z 
ustaleniami projektu mpzp będzie musiała spełniać  
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, zapisane m.in. w Prawie ochrony 
środowiska. Weryfikacja odpowiednich kryteriów 
będzie miała miejsce na etapie postępowania 
administracyjnego w sprawie  pozwolenia na 
budowę i oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji. Ponieważ na tych terenach 
możliwa jest lokalizacja zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, projekt 
planu, zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym został 
zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora 
Środowiska.

4. W przypadku uchwalenia 
planu  wykupić działkę po cenach 
rynkowych ponieważ plan 
wyklucza możliwość rozwoju ze 
względu na w/w przyczyny.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna - wykup terenów nie jest 
przedmiotem ustaleń planu. Gmina dokonuje 
wykupów wyłącznie w celu realizacji inwestycji 
należących do zadań własnych gminy (drogi, 
infrastruktura). Wnioskodawcy przysługują 
roszczenia w przypadku, gdy wskutek ustaleń 
planu nastąpił spadek wartości nieruchomości.

3 06.05. 
2014r.

M. Bratkowski 1. Rozszerzyć pas zieleni przy 
rzece Brzeźnica w stronę PKN 
„ORLEN” o co najmniej 1 km.

cały teren 
objęty 
planem

1÷5PU/E – zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa; zabudowa 
usługowa z wyłączeniem 
usług turystyki, oświaty, 
opieki nad dziećmi; 
elektrownie wraz z 
niezbędną infrastrukturą; 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego i najwyższego 

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna - rozszerzenie pasa 
zieleni o 1 km w kierunku Orlenu spowodowałaby, 
że na całym terenie objętym planem należałoby 
ustalić zieleń (rozpiętość terenu objętego planem 
na kierunku wschód – zachód wynosi około 1 km).
Ustalenie zieleni zmieniłoby w sposób radykalny 
ustalenia obowiązujących mpzp, co 
spowodowałoby liczne roszczenia wskutek spadku 
wartości nieruchomości. Ponadto projekt planu 
byłby sprzeczny ze studium.
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napięcia; gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz z 
wiązkami sieci zasilającej i
informatycznej oraz stacją 
gazową; urządzenia 
wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.
1÷6ZP (z wyjątkiem 5ZP) - 
zieleń urządzona, 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy usługowej z 
zakresu handlu 
detalicznego, gastronomii,
kultury, sportu i rekreacji, 
turystyki, ochrony zdrowia, 
odnowy biologicznej i
innych usług służących 
obsłudze ludności, w tym 
biura, z zastrzeżeniem, że
to dopuszczenie nie dotyczy 
terenów położonych w 
granicach zespołu 
przyrodniczo –
krajobrazowego Jaru rzeki 
Brzeźnicy.
5ZP – zieleń urządzona.

2. Objąć rzekę Brzeźnicę 
ochroną i stworzyć tam części 
rekreacyjno-wypoczynkowej.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna - Jar rzeki Brzeźnicy 
objęty jest ochroną. Zgodnie z Uchwałą Nr 
999/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 
stycznia 2002 roku utworzony został Zespół 
Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru rzeki Brzeźnicy. 
Na rysunku planu zostały wskazanego jego 
granice, a jego zagospodarowanie jest możliwe 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

3. Zabezpieczyć w planie 
zabytek (kościół św. Aleksego) 
ponieważ plan zagraża 
zabytkowi.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna - kościół św. Aleksego 
zlokalizowany jest poza granicami planu. W 
granicach planu, zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi ustalona została granica strefy 
ochrony ekspozycji (na terenie 2PU/E), w której 
zgodnie z § 8 tekstu projektu planu wprowadzone 
zostały odpowiednie nakazy, zakazy i 
dopuszczenia. Projekt planu został pozytywnie 
uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.

4. Ustanowić teren 
przemysłowo- usługowy za strefą 
zieleni w kierunku PKN „ORLEN”.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna – ustalenie terenu 
przemysłowego poza pasem zieleni ustanowionym 
na przestrzeni 1 km w kierunku Orlenu 
spowodowałaby, że na całym terenie objętym 
planem należałoby ustalić zieleń (rozpiętość 
terenu objętego planem na kierunku wschód – 
zachód wynosi około 1 km). Ustalenie zieleni 
zmieniłoby w sposób radykalny ustalenia 
obowiązujących mpzp, co spowodowałoby liczne 
roszczenia wskutek spadku wartości 
nieruchomości. Ponadto projekt planu byłby 
sprzeczny ze studium.

4 06.05.
2014r.

Teresa i 
Bronisław 
Witkowscy

1. Sprzeciw przeciwko 
planowanym inwestycjom na 
terenie działek, a przede 
wszystkim możliwości rozwoju 
przemysłu pod jakąkolwiek 
postacią.

dz. nr ew. 
167, 169

2PU -zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa, usługowa z 
wyłączeniem usług 
turystyki, oświaty, opieki 
nad dziećmi,urządzenia 
wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.
2ZP- zieleń urządzona, 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy usługowej z 
zakresu handlu 
detalicznego, gastronomii,
kultury, sportu i rekreacji, 
turystyki, ochrony zdrowia, 
odnowy biologicznej i
innych usług służących 
obsłudze ludności, w tym 
biura, z zastrzeżeniem, że
to dopuszczenie nie dotyczy 
terenów położonych w 

- nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 ustawy o pizp mpzp nie może 
naruszać ustaleń studium. W studium4 struktura 
funkcjonalna terenu objętego planem zakłada: ZN 
– zieleń naturalną, ZU – zieleń urządzoną, PU – 
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, PU/E - 
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z 
możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających 
energię z konwencjonalnych i odnawialnych 
źródeł.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują mpzp (mpzp1 i mpzp2), 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, 
przemysłowo-składową i magazynową, usługowo-
produkcyjną.  W świetle powyższych faktów 
ustalone w projekcie mpzp funkcje są podobne do 
funkcji już ustalonych w obowiązujących mpzp.

2. Brak możliwości rozwijania 
budownictwa rodzinnego oraz 
brak podstawowej infrastruktury 
(drogi, kanalizacja, oświetlenie)

- nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 ustawy o pizp mpzp nie może 
naruszać ustaleń studium. W studium4 struktura 
funkcjonalna terenu objętego planem zakłada: ZN 
– zieleń naturalną, ZU – zieleń urządzoną, PU – 
tereny zabudowy produkcyjno
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granicach zespołu 
przyrodniczo –
krajobrazowego Jaru rzeki 
Brzeźnicy.

-usługowej, PU/E - tereny zabudowy produkcyjno
-usługowej z możliwością lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię z konwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł. Kierunkowo studium nie 
przewiduje zabudowy mieszkaniowej – Rada Miasta 
Płocka przyjęła negatywne stanowisko co do 
lokalizacji tej funkcji na terenach osiedla Trzepowo 
rozstrzygając Uchwałą Nr 548/XXXII/13 z dnia 26 
lutego 2013 roku o sposobie rozpatrzenia uwag 
złożonych do ustaleń projektu zmiany studium . 
Takie stanowisko wynikało z jednolitego podejścia 
planistycznego co do rozwoju miasta na przestrzeni 
wielu lat. Od czasu podjęcia decyzji o lokalizacji 
zakładów rafineryjno-petrochemicznych w Płocku 
tereny osiedla Trzepowo stanowiły w strukturze 
miasta obszar przeznaczony na funkcje 
produkcyjno-magazynowe, jako kontynuacja 
funkcji przemysłowej istniejącego zakładu PKN 
Orlen SA. Tak szczególna polityka realizacyjna na 
tym terenie była wynikiem oddziaływania i 
potencjalnych zagrożeń wynikających z 
funkcjonowania w/w zakładu. Dodatkowym 
argumentem takiego rozwiązania było 
występowanie infrastruktury technicznej: 
przesyłowej sieci elektroenergetycznej i 
ciepłowniczej oraz ułatwiony dostęp do zaplecza 
infrastrukturalnego PKN Orlen SA.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują dwa mpzp (mpzp1 i mpzp2, 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej. W świetle 
powyższych faktów ustalone w projekcie mpzp 
funkcje są podobne do funkcji już ustalonych w 
obowiązujących mpzp.

5 06.05.
2014r.

Rada 
Mieszkańców 

Osiedla 
„Trzepowo” w 

Płocku 
przekazuje (List 

otwarty 
mieszkańców 

osiedla 
Trzepowo)

1. Protest przeciwko podzieleniu 
osiedla na dwie części tj. na 
wschód i zachód od rzeki 
Brzeźnicy (w zakresie 
sporządzania planów).

cały teren 
objęty 
planem

1÷5PU/E – zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa; zabudowa 
usługowa z wyłączeniem 
usług turystyki, oświaty, 
opieki nad dziećmi; 
elektrownie wraz z 
niezbędną infrastrukturą; 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego i najwyższego 
napięcia; gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz z 
wiązkami sieci zasilającej i
informatycznej oraz stacją 
gazową; urządzenia 

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna - dla osiedla Trzepowa 
podjęte zostały 2 uchwały w sprawie przystąpienia 
do zmiany planu. Wschodnia część obszaru objęta 
jest Uchwałą Nr 656/XXXVIII/2013 Rady Miasta 
Płocka z dnia 24 września 2013 roku. W zależności 
od środków finansowych Prezydent Miasta przystąpi 
do jego sporządzenia.

2. Protest przeciwko blokowaniu 
rozwoju zabudowy 
jednorodzinnej i mieszkaniowej.

- nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 ustawy o pizp mpzp nie może 
naruszać ustaleń studium. W studium4 struktura 
funkcjonalna terenu objętego planem zakłada: ZN 
– zieleń naturalną, ZU – zieleń urządzoną, PU – 
tereny zabudowy produkcyjno
-usługowej, PU/E - tereny zabudowy produkcyjno
-usługowej z możliwością lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię z konwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł. Kierunkowo studium nie 
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wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.
1÷4PU -zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa, usługowa z 
wyłączeniem usług 
turystyki, oświaty, opieki 
nad dziećmi,urządzenia 
wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.
U – zabudowa usługowa.
1÷8 ZP - zieleń urządzona, 
za wyjątkiem terenu 5ZP, 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy usługowej 
(handel detaliczny, 
gastronomia, kultura, sport 
i rekreacja, turystyka, 
ochrona zdrowia. odnowa 
biologiczna, biura).
Tereny dróg publicznych 
KGP- klasy głównej - KDZ 
–  klasy zbiorczej, KDL- 
klasy lokalnej, KDD – klasy 
dojazdowej,
tereny dróg wewnętrznych 
-KDW.

przewiduje zabudowy mieszkaniowej – Rada Miasta 
Płocka przyjęła negatywne stanowisko co do 
lokalizacji tej funkcji na terenach osiedla Trzepowo 
rozstrzygając Uchwałą Nr 548/XXXII/13 z dnia 26 
lutego 2013 roku o sposobie rozpatrzenia uwag 
złożonych do ustaleń projektu zmiany studium . 
Takie stanowisko wynikało z jednolitego podejścia 
planistycznego co do rozwoju miasta na przestrzeni 
wielu lat. Od czasu podjęcia decyzji o lokalizacji 
zakładów rafineryjno-petrochemicznych w Płocku 
tereny osiedla Trzepowo stanowiły w strukturze 
miasta obszar przeznaczony na funkcje 
produkcyjno-magazynowe, jako kontynuacja 
funkcji przemysłowej istniejącego zakładu PKN 
Orlen SA. Tak szczególna polityka realizacyjna na 
tym terenie była wynikiem oddziaływania i 
potencjalnych zagrożeń wynikających z 
funkcjonowania w/w zakładu. Dodatkowym 
argumentem takiego rozwiązania była 
występowanie infrastruktury technicznej: 
przesyłowej sieci elektroenergetycznej i 
ciepłowniczej oraz ułatwiony dostęp do zaplecza 
infrastrukturalnego PKN Orlen SA.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują mpzp (mpzp1 i mpzp2), 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej. W świetle 
powyższych faktów ustalone w projekcie mpzp 
funkcje są podobne do funkcji już ustalonych w 
obowiązujących mpzp.

3. Protest przeciwko lokowaniu 
przemysłu ciężkiego i uciążliwego 
dla otoczenia, tj. elektrowni, 
spalarni śmieci, itp.

- nieuwzględniona Ustalenie w planie funkcji nie jest jednoznaczne 
jakiego rodzaju zakłady powstaną na tym terenie.  
Lokalizacja  nowych inwestycji, zgodnie  z 
ustaleniami projektu mpzp będzie musiała spełniać  
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, zapisane m.in. w Prawie ochrony 
środowiska. Weryfikacja odpowiednich kryteriów 
będzie miała miejsce na etapie postępowania 
administracyjnego w sprawie  pozwolenia na 
budowę i oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji. Ponieważ na tych terenach 
możliwa jest lokalizacja zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzykiem wystąpienia awarii, projekt 
planu, zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym został 
zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora 
Środowiska.

4. Protest przeciwko 
dyskryminacji osiedla przez 

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna – projekt mpzp obejmuje 
tereny, dla których aktualnie obowiązują dwa mpzp 
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władze miasta, które nie 
realizują zadań własnych (brak 
gazu, kanalizacji, dróg, ścieżek 
rowerowych, przedszkola, hali 
sportowej, infrastruktury).

(mpzp1 i mpzp2, zgodnie z którymi tereny 
przeznaczone są między innymi pod zabudowę 
przemysłową, przemysłowo-składową i 
magazynową, usługowo-produkcyjną a nie 
przewidują zabudowy mieszkaniowej.   Ustalone w 
projekcie mpzp funkcje są podobne do funkcji już 
ustalonych w obowiązujących mpzp. W świetle 
powyższych faktów nie były realizowane inwestycje 
(gaz, kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, 
przedszkole, hala sportowa, infrastruktura) tak jak 
dla osiedla mieszkaniowego. Aktualnie teren 
osiedla Trzepowo w głównej mierze ma charakter 
rolniczy w znacznym stopniu wolny od zabudowy - 
zabudowa mieszkaniowa zajmuje około 4% 
powierzchni osiedla, a gęstość zaludnienia w roku 
2011 wynosiła 79 osób na 1km2 w porównaniu do 
gęstości dla terenu miasta wynoszącego 1412 
osób na 1km2.
Wskutek realizacji ustaleń planu nastąpi uzbrojenie 
terenu w infrastrukturę techniczną oraz zostaną 
wybudowane drogi publiczne dla potrzeb rozwoju 
sektora gospodarczego zakładanego w tym 
obszarze w studium4.

5. Protest przeciwko zawieszeniu 
rozwoju osiedla od lat 70.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna – nie dotyczy ustaleń 
mpzp.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują mpzp (mpzp1 i mpzp2, 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej.   Ustalone 
w projekcie mpzp funkcje są podobne do funkcji już 
ustalonych w obowiązujących mpzp. W świetle 
powyższych faktów nie były realizowane inwestycje 
(gaz, kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, 
przedszkole, hala sportowa, infrastruktura) tak jak 
dla osiedla mieszkaniowego. Aktualnie teren 
osiedla Trzepowo w głównej mierze ma charakter 
rolniczy w znacznym stopniu wolny od zabudowy - 
zabudowa mieszkaniowa zajmuje około 4% 
powierzchni osiedla, a gęstość zaludnienia w roku 
2011 wynosiła 79 osób na 1 km2 w porównaniu do 
gęstości dla terenu miasta wynoszącego 1412 
osób na 1km2.
Wskutek realizacji ustaleń planu nastąpi uzbrojenie 
terenu w infrastrukturę techniczną oraz zostaną 
wybudowane drogi publiczne dla potrzeb rozwoju 
sektora gospodarczego zakładanego w tym 
obszarze w studium4.
Obowiązujące studium4 nie przewiduje zabudowy 
mieszkaniowej – Rada Miasta Płocka przyjęła 
negatywne stanowisko co do lokalizacji tej funkcji 
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na terenach osiedla Trzepowo rozstrzygając 
Uchwałą Nr 548/XXXII/13 z dnia 26 lutego 2013 
roku o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do 
ustaleń projektu zmiany studium . Takie stanowisko 
wynikało z jednolitego podejścia planistycznego co 
do rozwoju miasta na przestrzeni wielu lat. Od 
czasu podjęcia decyzji o lokalizacji zakładów 
rafineryjno-petrochemicznych w Płocku tereny 
osiedla Trzepowo stanowiły w strukturze miasta 
obszar przeznaczony na funkcje produkcyjno-
magazynowe, jako kontynuacja funkcji 
przemysłowej istniejącego zakładu PKN Orlen SA. 
Tak szczególna polityka realizacyjna na tym terenie 
była wynikiem oddziaływania i potencjalnych 
zagrożeń wynikających z funkcjonowania w/w 
zakładu. Dodatkowym argumentem takiego 
rozwiązania było występowanie infrastruktury 
technicznej: przesyłowej sieci elektroenergetycznej 
i ciepłowniczej oraz ułatwiony dostęp do zaplecza 
infrastrukturalnego PKN Orlen SA.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują dwa mpzp (mpzp1 i mpzp2, 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej. W świetle 
powyższych faktów ustalone w projekcie mpzp 
funkcje są podobne do funkcji już ustalonych w 
obowiązujących mpzp.

6. Protest przeciwko traktowaniu 
mieszkańców osiedla przez Urząd 
Miasta jako własność nie licząc 
się opinią i interesem 
mieszkańców.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna – nie dotyczy ustaleń 
mpzp.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują mpzp (mpzp1 i mpzp2), 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej. Ustalone 
w projekcie mpzp funkcje są podobne do funkcji już 
ustalonych w obowiązujących mpzp. W świetle 
powyższych faktów nie były realizowane inwestycje 
(gaz, kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, 
przedszkole, hala sportowa, infrastruktura) tak jak 
dla osiedla mieszkaniowego. Aktualnie teren osiedla 
Trzepowo w głównej mierze ma charakter rolniczy 
w znacznym stopniu wolny od zabudowy - 
zabudowa mieszkaniowa zajmuje około 4% 
powierzchni osiedla, a gęstość zaludnienia w roku 
2011 wynosiła 79 osób na 1km2 w porównaniu do 
gęstości dla terenu miasta wynoszącego 1412 osób 
na 1km2.
Wskutek realizacji ustaleń planu nastąpi uzbrojenie 
terenu w infrastrukturę techniczną oraz zostaną 
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wybudowane drogi publiczne dla potrzeb rozwoju 
sektora gospodarczego zakładanego w tym 
obszarze w studium4.
Obowiązujące studium4 nie przewiduje zabudowy 
mieszkaniowej – Rada Miasta Płocka przyjęła 
negatywne stanowisko co do lokalizacji tej funkcji 
na terenach osiedla Trzepowo rozstrzygając 
Uchwałą Nr 548/XXXII/13 z dnia 26 lutego 2013 
roku o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do 
ustaleń projektu zmiany studium . Takie stanowisko 
wynikało z jednolitego podejścia planistycznego co 
do rozwoju miasta na przestrzeni wielu lat. Od 
czasu podjęcia decyzji o lokalizacji zakładów 
rafineryjno-petrochemicznych w Płocku tereny 
osiedla Trzepowo stanowiły w strukturze miasta 
obszar przeznaczony na funkcje produkcyjno-
magazynowe, jako kontynuacja funkcji 
przemysłowej istniejącego zakładu PKN Orlen SA. 
Tak szczególna polityka realizacyjna na tym terenie 
była wynikiem oddziaływania i potencjalnych 
zagrożeń wynikających z funkcjonowania w/w 
zakładu. Dodatkowym argumentem takiego 
rozwiązania było występowanie infrastruktury 
technicznej:
przesyłowej sieci elektroenergetycznej i 
ciepłowniczej oraz ułatwiony dostęp do zaplecza 
infrastrukturalnego PKN Orlen SA.

7. Protest przeciwko łamaniu 
praw konstytucyjnych m.in. 
nierówne traktowanie osiedla 
przy podziale środków 
publicznych przez władze miasta.

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna - nie dotyczy ustaleń 
mpzp.
Projekt mpzp obejmuje tereny, dla których 
aktualnie obowiązują mpzp (mpzp1 i mpzp2), 
zgodnie z którymi tereny przeznaczone są między 
innymi pod zabudowę przemysłową, przemysłowo-
składową i magazynową, usługowo-produkcyjną a 
nie przewidują zabudowy mieszkaniowej. Ustalone 
w projekcie mpzp funkcje są podobne do funkcji już 
ustalonych w obowiązujących mpzp. W świetle 
powyższych faktów nie były realizowane inwestycje 
(gaz, kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, 
przedszkole, hala sportowa, infrastruktura) tak jak 
dla osiedla mieszkaniowego.
Wskutek realizacji ustaleń planu nastąpi uzbrojenie 
terenu w infrastrukturę techniczną oraz zostaną 
wybudowane drogi publiczne dla potrzeb rozwoju 
sektora gospodarczego zakładanego w tym 
obszarze w studium4.
Obowiązujące studium4 nie przewiduje zabudowy 
mieszkaniowej – Rada Miasta Płocka przyjęła 
negatywne stanowisko co do lokalizacji tej funkcji 
na terenach osiedla Trzepowo rozstrzygając 
Uchwałą Nr 548/XXXII/13 z dnia 26 lutego 2013 
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roku o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do 
ustaleń projektu zmiany studium . Takie stanowisko 
wynikało z jednolitego podejścia planistycznego co 
do rozwoju miasta na przestrzeni wielu lat. Od 
czasu podjęcia decyzji o lokalizacji zakładów 
rafineryjno-petrochemicznych w Płocku tereny 
osiedla Trzepowo stanowiły w strukturze miasta 
obszar przeznaczony na funkcje produkcyjno-
magazynowe, jako kontynuacja funkcji 
przemysłowej istniejącego zakładu PKN Orlen SA. 
Tak szczególna polityka realizacyjna na tym terenie 
była wynikiem oddziaływania i potencjalnych 
zagrożeń wynikających z funkcjonowania w/w 
zakładu. Dodatkowym argumentem takiego 
rozwiązania było występowanie infrastruktury 
technicznej:
przesyłowej sieci elektroenergetycznej i 
ciepłowniczej oraz ułatwiony dostęp do zaplecza 
infrastrukturalnego PKN Orlen SA.

6 06.05.
2014r.

Małgorzata i 
Andrzej 

Niedzielscy

Przenieść spalarnię w inne 
dogodne miejsce z dala od 
budynków mieszkalnych (ze 
względu na hałas i smród).

teren PU/E 1÷5PU/E - zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa; zabudowa 
usługowa z wyłączeniem 
usług turystyki, oświaty, 
opieki nad dziećmi; 
elektrownie wraz z 
niezbędną infrastrukturą; 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego i najwyższego 
napięcia; gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz z 
wiązkami sieci zasilającej i
informatycznej oraz stacją 
gazową; urządzenia 
wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.

- nieuwzględniona Ustalenie w planie funkcji nie jest jednoznaczne 
jakiego rodzaju zakłady powstaną na tym terenie.  
Lokalizacja  nowych inwestycji zgodnie  z 
ustaleniami projektu mpzp będzie musiała spełniać  
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, zapisane m.in. w Prawie ochrony 
środowiska. Weryfikacja odpowiednich kryteriów 
będzie miała miejsce na etapie postępowania 
administracyjnego w sprawie  pozwolenia na 
budowę i oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji. Ponieważ na tych terenach 
możliwa jest lokalizacja zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzykiem projekt planu, zgodnie z 
ustawą o pizp został zaopiniowany przez właściwy 
organ Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Środowiska.

7 06.05.
2014r.

Jadwiga 
Sporczyk

1. Przesunąć tereny PU/E od jaru 
Brzeźnicy na odległość co 
najmniej 1 km.

teren PU/E
i

dz. nr ew.
92, 75

1÷5PU/E - zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa; zabudowa 
usługowa z wyłączeniem 
usług turystyki, oświaty, 
opieki nad dziećmi; 
elektrownie wraz z 
niezbędną infrastrukturą; 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego i najwyższego 
napięcia; gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz z 
wiązkami sieci zasilającej i
informatycznej oraz stacją 
gazową; urządzenia 

- nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 ustawy o pizp mpzp nie może 
naruszać ustaleń studium. W studium4 struktura 
funkcjonalna terenu objętego planem zakłada: ZN 
– zieleń naturalną, ZU – zieleń urządzoną, PU – 
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, PU/E - 
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z 
możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających 
energię z konwencjonalnych i odnawialnych 
źródeł. Przesunięcie funkcji o 1 km w kierunku 
Orlenu nie jest możliwe ponieważ rozpiętość 
terenu objętego planem na kierunku wschód – 
zachód wynosi około 1 km.

2. Zakwestionowanie zapisu o 
podniesieniu wartości swoich 
działek ponieważ uchwalenie 

- nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna - przedmiotem ustaleń 
planu nie jest ocena wartości  nieruchomości 
(wzrost bądź spadek) lecz ustalenie, zgodnie z art 
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planu spowoduje utratę ich 
wartości.

wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.
1ZP - zieleń urządzona, 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy usługowej z 
zakresu handlu 
detalicznego, gastronomii,
kultury, sportu i rekreacji, 
turystyki, ochrony zdrowia, 
odnowy biologicznej i
innych usług służących 
obsłudze ludności, w tym 
biura, z zastrzeżeniem, że
to dopuszczenie nie dotyczy 
terenów położonych w 
granicach zespołu 
przyrodniczo –
krajobrazowego Jaru rzeki 
Brzeźnicy.
1KDZ – ulica zbiorcza.

15 ustawy o pizp stawki procentowej, na 
podstawie której ustala się opłatę „planistyczną”. 
Zgodnie z art.36 ww. ustawy jeżeli w związku z 
uchwaleniem planu albo jego zmianą wartość 
nieruchomości ulegnie obniżeniu właścicielowi 
bądź użytkownikowi wieczystemu przysługuje 
odszkodowanie równe obniżeniu wartości 
nieruchomości. Ocenę wartości nieruchomości 
wykonuje osoba do tego uprawiona 
(rzeczoznawca), zgodnie z przepisami o 
gospodarce nieruchomościami.

8 06.05.
2014r.

Joanna 
Szpalerska

Nie lokalizować spalarni w 
Trzepowie ze względu na 
możliwość wystąpienia awarii i 
hałas.

teren PU/E PU/E - zabudowa 
produkcyjna, magazynowa 
lub składowa; zabudowa 
usługowa z wyłączeniem 
usług turystyki, oświaty, 
opieki nad dziećmi; 
elektrownie wraz z 
niezbędną infrastrukturą; 
linie elektroenergetyczne 
wysokiego i najwyższego 
napięcia; gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz z 
wiązkami sieci zasilającej i
informatycznej oraz stacją 
gazową; urządzenia 
wytwarzające energię z 
konwencjonalnych źródeł 
energii.

- nieuwzględniona Ustalenie w planie funkcji nie jest jednoznaczne 
jakiego rodzaju zakłady powstaną na tym terenie.  
Lokalizacja  nowych inwestycji zgodnie  z 
ustaleniami projektu mpzp będzie musiała spełniać  
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, zapisane m.in. w Prawie ochrony 
środowiska. Weryfikacja odpowiednich kryteriów 
będzie miała miejsce na etapie postępowania 
administracyjnego w sprawie  pozwolenia na 
budowę i oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji. Ponieważ na tych terenach 
możliwa jest lokalizacja zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzykiem projekt planu, zgodnie z 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym został zaopiniowany przez właściwy 
organ Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Środowiska.

9 06.05.
2014r.

Polski Koncern 
Naftowy ORLEN 

S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Zmodyfikować przebieg drogi 
1KDL w taki sposób aby 
umożliwić wyprostowanie drogi 
KL1/2 oznaczonej w mpzp „PKN 
ORLEN” (zgodnie z załącznikiem 
graficznym).

przebieg 
drogi 
1KDL, 
zgodnie z 
rysunkiem 
planu

1KDL -  droga lokalna - nieuwzględniona Uwaga jest bezzasadna. Zmianie ulegnie 
przebieg ulicy KL1/2 ustalonej w mpzp3, w taki 
sposób aby nie powodował zmiany trasy ulicy 
1KDL będącej ustaleniem projektu mpzp 
„Trzepowo” – jest to możliwe ze względu na fakt, 
że została podjęta Uchwała Nr 769/XLV/2014 
Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2014 roku w 
sprawie sporządzenia mpzp „Linii 400kV”.

Użyte skróty:
ustawa o pizp – ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
mpzp1 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w dzielnicy Trzepowo w Płocku (Uchwała Nr 348/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2003r. -  Dziennik Urzędowy Nr 22 poz.  
726 z 03.02.2004r.)
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mpzp2 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 69, 70, 151, 152 położonych w dzielnicy Trzepowo w Płocku (Uchwała Nr 763/XIX/01Rady Miasta Płocka 
z 23 stycznia 2001r. -  Dziennik Urzędowy Nr 90 poz. 960 z 10.05.2001r.)
mpzp3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta  
Płocka (Uchwała Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z 28 października 2003r. -  Dziennik Urzędowy Nr 298 poz.7871 z 26.11.2003r.)
studium4 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjęte Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku

             Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka

 Artur Jaroszewski 
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 836/XLIX/2014 

Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PŁOCKA
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 - tekst jednolity z późn. 
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), Rada Miasta Płocka 
rozstrzyga, co następuje:

I. Sposób realizacji zadań, które należą do zadań własnych gminy
1.  Wykupy  gruntów  prywatnych  przeznaczonych  na  cele  publiczne  pod  nowe  drogi 
obejmują tereny oznaczone w planie symbolami: 1KDZ – 4KDZ i 1KDL – 4KDL, o łącznej 
powierzchni około 19,29 ha
~ 19,29 ha x 105 zł/ m2 = 20 254 500 zł

2. Wydatki związane z budową nowych dróg i ich oświetlenia:

Drogi
1KDZ - 4KDZ - o łącznej długości 2742 mb 
przyjęto średnią wartość wykonania drogi - 1,5 mln zł/km
2,742 km x 1,5 mln zł/km = 4 113 000 zł

1KDL- 4KDL - o łącznej długości 2244 mb
przyjęto średnią wartość wykonania drogi - 1,2 mln zł/km
2,244 km x 1,2 mln zł/km = 2 928 000 zł

Razem budowa dróg - 7 041 000 zł

Oświetlenie:
4986 mb : 25 m = 199,44 ~ 200 słupów
200 x 7 900,00 zł/słup = 1580 000,00 zł

Łączne koszty wybudowania dróg oraz ich oświetlenia wyniosą ~ 8 621 000 zł

3. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:
• kanalizacja deszczowa - ok. 2 244 mb x 750 zł/mb = 1 683 000 zł,
• sieć wodociągowa - ok. 2 244 mb x 650zł/mb = 1 458 600 zł,
• kanalizacja sanitarna  - ok. 2 244 mb x 750 zł/mb = 1 683 000 zł.

Razem koszty wybudowania sieci infrastruktury technicznej wyniosą - 4 824 600 zł.

Łącznie koszt wybudowania dróg i infrastruktury technicznej wyniosą - 13 445 600 zł.

Razem  wydatki  z  tytułu  wykupu  gruntów,  budowy  dróg,  infrastruktury  technicznej 
wyniosą około 33 700 000 zł.
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II. Zasady finansowania

1. Finansowanie inwestycji, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Finansowanie inwestycji może być realizowane poprzez:
a) wydatki z budżetu miasta Płocka,
b) współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet miasta - w ramach, 

między  innymi,  dotacji  unijnych,  dotacji  samorządu  województwa,  kredytów 
i pożyczek bankowych, innych środków zewnętrznych,

c) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - 
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.

3.  Wydatki  inwestycyjne  finansowane z  budżetu  miasta  po uchwaleniu  planu zostaną 
wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 Artur Jaroszewski 
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