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§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Płocka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 760/XLIV/05 Rady 
Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie 
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacecnkiej. 

§ 4. Do spraw wszczňtych przed dniem wejścia 
w şycie uchwały, a nie zakończonych decyzjņ osta-
tecznņ, stosuje siň przepisy niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w şycie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta Płocka: 

Tomasz Korga 
3 40 4 
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UCHWAŁA Nr 719/LI/10 

RADY MIASTA PŁOCKA 

z dnia 25 maja 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; 
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 
880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124) oraz 
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) i uchwały nr 
1018/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 paŝ-
dziernika 2006r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoşonego w rejonie 
ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na 
osiedlu Radziwie w Płocku, Rada Miasta Płocka 
uchwala, co nastňpuje: 

 

 

 

Rozdział 1. 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Granice obszaru objňtego uchwałņ 

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Płocka” uchwala 
siň miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu połoşonego w rejonie ulic: 
Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na 
osiedlu Radziwie w Płocku. 

2. Plan obejmuje obszar połoşony w centralnej 
lewobrzeşnej czňści miasta, którego granice 
wyznaczajņ: 

- od północy: północna linia rozgraniczajņca 
ulicy Kościelnej i Dobrzykowskiej, 

- od południa: zachodnia granica działki o nr 
ewidencyjnym gruntów 842, zachodnia gra-
nica działki o nr ewidencyjnym gruntów 
836/1 i dalej prostopadle do granic działki o 
nr ewidencyjnym gruntów 1194/1, połu-
dniowa granica działki o nr ewidencyjnym 
gruntów 1207, wschodnia granica działki o 
nr ewidencyjnym gruntów 1327 i południo-
wa granica działki o nr ewidencyjnym grun-
tów 1391/1, 

- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczajņca 
ulicy Kolejowej. 
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§ 2. Określenie integralnych czňści uchwały 

Integralnņ czňściņ uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce załņcznik 
nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
şņ do zadań własnych Gminy Płock oraz zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiņce załņcznik nr 
3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Czňśń informacyjna 

1. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) uchwale – naleşy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej, 

2) ustawie - naleşy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami), o ile z treści przepisu nie wyni-
ka inaczej, 

3) planie - naleşy przez to rozumień miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu połoşonego w rejonie ulic: Kole-
jowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na 
osiedlu Radziwie w Płocku, 

4) rysunku planu – naleşy przez to rozumień 
rysunek planu na kopii mapy zasadniczej 
w skali 1:1000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

5) obszarze planu – naleşy przez to rozumień 
obszar objňty planem w granicach okre-
ślonych w § 1 ust. 2 i przedstawionych na 
rysunku planu, 

6) terenie – naleşy przez to rozumień obszar 
objňty ustaleniami planu o określonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowa-
nia, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi oraz oznaczony symbo-
lem, w którym: cyfra oznacza kolejny nu-
mer terenu o tym samym przeznaczeniu, a 
litery oznaczajņ przeznaczenie terenu, 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumień, wyznaczone na 
działce linie określajņce najmniejszņ do-
puszczalnņ odległośń budynku od ulicy, 

8) wskaŝniku intensywności netto zabudowy 
na działce budowlanej – naleşy przez to 
rozumień wartośń stosunku sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych budynku lub zespołu 
takich budynków istniejņcych i projekto-
wanych na działce lub terenie do po-
wierzchni tej działki lub terenu, 

9) maksymalnej powierzchni zabudowy na 
działce budowlanej – naleşy przez to ro-
zumień najwiňkszņ nieprzekraczalnņ war-
tośń procentowņ stosunku powierzchni te-
renu zajňtego przez budynki istniejņce i 
projektowane na działce lub terenie, bez 
wliczania powierzchni zajňtej pod urzņdze-
nia budowlane, jak place postojowe, place 
pod śmietniki oraz tarasy, schody ze-
wnňtrzne, kolumnady, podcienie i podjaz-
dy, do powierzchni tej działki lub terenu, 

10) minimalnym wskaŝniku powierzchni bio-
logicznie czynnej – naleşy przez to rozu-
mień najmniejszņ dopuszczalnņ po-
wierzchniň terenu biologicznie czynnņ wy-
raşonņ w procentach w odniesieniu do 
powierzchni działki lub terenu, 

2. Pojňcia i określenia uşyte w ustaleniach planu, 
a nie zdefiniowane powyşej, naleşy rozumień 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa, 
Polskimi Normami, a z ich braku zgodnie z ich 
ogólnym rozumieniem słownikowym. 

3. W przypadku braku odniesień do ustawy Pra-
wo budowlane i rozporzņdzeń wykonawczych, 
obiekty budowlane w celu wymiany informacji 
miňdzy uczestnikami procesu inwestycyjnego 
na róşnych poziomach organizacyjnych, w tym 
miňdzy inwestorem, biurem projektów, wyko-
nawcņ oraz miňdzy organami administracji pu-
blicznej, a wykonawcami robót budowlanych i 
inwestorami, naleşy klasyfikowań na podstawie 
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. 

§ 4. Przedmiot uchwały 

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
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5) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych, 

6) parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takşe nara-
şonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości, 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

10) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzenia i uşytkowania te-
renów, 

11) stawek procentowych stanowiņcych podsta-
wň do określania opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

§ 5. Oznaczenia i symbole graficzne 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) oznaczenia ogólne: 

a) granice obszaru objňtego planem, 

b) linie rozgraniczajņce tereny, 

c) symbole literowe identyfikujņce teren, 

2) oznaczenia określajņce warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu: nieprzekraczalne 
linie zabudowy, 

3) oznaczenia określajņce ochronň dziedzictwa 
kulturowego i zabytków: 

a) granica ochrony konserwatorskiej cmen-
tarza i budynku kościoła wraz z cmenta-
rzem przykościelnym, 

b) granica ochrony archeologicznej. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu majņ charakter informacyjny: 

1) dotyczņce infrastruktury technicznej 

a) sień energetyczna, 

b) sień kanalizacji deszczowej, 

c) sień kanalizacji sanitarnej, 

d) sień wodociņgowa, 

e) sień telefoniczna. 

3. Do celów prawnych naleşy przyjņń, şe o współ-
rzňdnych geodezyjnych wszystkich linii nanie-
sionych na rysunku planu stanowi ich oś syme-
trii łņczņca usystematyzowany zbiór punktów, 
dla których określono matematycznie ich wza-
jemne połoşenie i dokładnośń usytuowania, 
stanowiņce poczņtek i koniec kolejnych odcin-
ków, niezaleşnie od grubości tych linii zgodnie 
z zasadami geometrii. 

§ 6. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

1. Ustala siň nastňpujņce funkcje przeznaczenia 
terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone kolejnymi symbolami: 
od 1MN do 8MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone 
kolejnymi symbolami: od 1MNU do 3MNU, 

3) teren zabudowy usługowej, oznaczone 
symbolem: U, 

4) tereny zabudowy usług oświaty: 

a) szkoła podstawowa oraz gimnazjum, 
oznaczone symbolem: 1UO, 

b) przedszkole, oznaczone symbolem: 2UO, 

5) teren kultu religijnego, oznaczony symbo-
lem: UK, 

6) tereny zieleni: 

a) cmentarz, oznaczony symbolem: ZC, 

b) zieleń urzņdzona, oznaczone symbolami: 
1ZP i 2ZP, 

c) zieleń naturalna, oznaczone symbolami: 
1ZR i 2ZR, 

7) tereny komunikacji: 

a) drogi publiczne: 

- ulica zbiorcza, oznaczona symbolem: 
KDZ, 

- ulice lokalne, oznaczone kolejnymi 
symbolami: od 1KDL do 3KDL, 

- ulice dojazdowe, oznaczone kolejnymi 
symbolami: od 1KDD do 4KDD, 

b) publiczne ciņgi pieszo-jezdne, oznaczone 
symbolami: 1KDP i 2KDP. 

2. Zakazuje siň innego przeznaczenia terenu niş 
ustalone w planie. 

§ 7. Ustalenia dotyczņce zasad przebudowy, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej 
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1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-

nowania obszaru, w tym spełnienia wymo-
gów higieniczno-sanitarnych, ustala siň zasa-
dy obsługi obszaru objňtego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej, w dostosowa-
niu do potrzeb poszczególnych rodzajów 
przeznaczenia. 

2. Zakres regulacji planu w odniesieniu do in-
frastruktury technicznej ogranicza siň do usta-
lenia zasad utrzymania i rozbudowy syste-
mów, urzņdzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej, z zapewnieniem wymogów bezawaryjnej 
eksploatacji i koniecznej obsługi technicznej. 

3. W przypadku lokalizacji sieci i urzņdzeń infra-
struktury technicznej, dopuszczonych ustale-
niami planu, przy ich projektowaniu i realiza-
cji stosuje siň przepisy szczegółowe i wskaza-
nia właściciela lub zarzņdcy sieci. 

4. Podstawowe urzņdzenia i sieci liniowe pod-
ziemne i nadziemne infrastruktury technicznej 
niezbňdne dla obsługi terenów naleşy lokali-
zowań: 

1) w liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych i publicznych ciņgów pieszo-
jezdnych, po udokumentowaniu, şe nie na-
ruszajņ elementów technicznych drogi 
oraz nie przyczyniajņ siň do czasowego lub 
trwałego zagroşenia bezpieczeństwa ruchu 
albo zmniejszenia wartości uşytkowej dro-
gi, a w przypadku, gdy nie sņ zwiņzane z 
potrzebami zarzņdzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego za zezwole-
niem właściwego zarzņdcy drogi, 

2) w pasach terenów ograniczonych liniami 
zabudowy i liniņ rozgraniczajņcņ drogi pu-
blicznej, publicznych ciņgów pieszo-
jezdnych lub ulicy wewnňtrznej, za zgodņ 
właściciela, uşytkownika wieczystego lub 
zarzņdcy nieruchomości na podstawie 
przepisów odrňbnych i prawa cywilnego 
oraz warunków określonych przez właści-
ciela lub zarzņdcň sieci, 

5. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siň 
budowň infrastruktury technicznej: 

1) pod jezdniņ, jeşeli jest zwiņzana z drogņ, 

2) poza terenami wymienionymi w ust. 4 pod 
warunkiem zachowania moşliwości reali-
zacji przeznaczenia danego terenu i obo-
wiņzków wynikajņcych z przepisów odrňb-
nych. 

6. Dla urzņdzeń liniowych uzbrojenia przebiega-
jņcych przez tereny działek ustala siň obowiņ-
zek zapewnienia dostňpu do nich w celu wy-

konywania bieşņcej konserwacji przez właści-
ciela lub zarzņdcň sieci. 

7. Jako generalne zasady obowiņzujņce na ca-
łym obszarze planu ustala siň: 

1) utrzymanie istniejņcych ciņgów, urzņdzeń i 
obiektów uzbrojenia, zapewniajņc moşli-
wośń ich rozbudowy i przebudowy, 

2) przebiegi i usytuowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej podlegań bňdņ uszczegóło-
wieniu na etapie wykonywania projektów 
budowlanych, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie nie wyzna-
czonych na rysunku planu urzņdzeń, obiek-
tów i sieci infrastruktury technicznej pod 
warunkiem, şe ich lokalizacja nie pozosta-
nie w sprzeczności z pozostałymi ustale-
niami planu, 

4) w przypadku przebudowy i rozbudowy ist-
niejņcych systemów z zakresu sieci elek-
troenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
a takşe przyłņczy do budynków obowiņzek 
budowy ich jako kablowych podziemnych 
lub w kanałach instalacyjnych. Właściciele 
lub zarzņdcy tych sieci majņ obowiņzek 
przebudowy istniejņcych napowietrznych 
sieci na sieci kablowe podziemne lub w 
kanałach instalacyjnych. Ustala siň zakaz 
budowy nowych lub przebudowy istniejņ-
cych napowietrznych przyłņczy sieci elek-
troenergetycznych telekomunikacyjnych 
do obiektów budowlanych. 

8. Ustala siň nastňpujņce zasady rozbudowy i 
przebudowy systemu zaopatrzenia w wodň: 

1) utrzymuje siň istniejņcy sposób zaopatrze-
nia w wodň z sieci wodociņgowej w uli-
cach: Krakówka, Dobrzykowska, Sannicka, 
Siewna, Cicha, Spokojna, Kościelna i Kole-
jowa, 

2) zaopatrzenie w wodň obiektów budowla-
nych poprzez przebudowň i rozbudowň 
istniejņcych systemów, 

3) do czasu zapewnienia wszystkim odbior-
com dostawy wody z miejskiej sieci wodo-
ciņgowej dopuszcza siň zaopatrzenie w 
wodň z ujňń indywidualnych na działkach 
poza strefņ sanitarnņ cmentarza, 

4) po wybudowaniu sieci wodociņgowej 
obowiņzuje nakaz przyłņczenia budynków 
do sieci, 

5) obowiņzuje wyposaşenie projektowanej 
sieci w hydranty przeciwpoşarowe według 
zasad określonych w przepisach szczegó-
łowych. 
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9. Ustala siň nastňpujņce zasady rozbudowy i 

przebudowy systemu odprowadzania ście-
ków bytowych: 

1) obowiņzuje system kanalizacji rozdzielczej, 

2) utrzymuje siň istniejņcy sposób odprowa-
dzania ścieków w ulicach: Krakówka, Do-
brzykowska, Sannicka, Siewna, Cicha, 
Spokojna, Kościelna i Kolejowa, 

3) odprowadzenie ścieków z budynków i bu-
dowli poprzez przebudowň, rozbudowň, 
bņdŝ modernizacjň istniejņcych systemów 
grawitacyjnych lub grawitacyjno - ciśnie-
niowych, 

4) dopuszcza siň budowň przepompowni 
ścieków wraz z urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi na całym terenie objňtym ustalenia-
mi planu po uzyskaniu prawa do dyspo-
nowania nieruchomościņ na cele budow-
lane, 

5) do czasu wybudowania zbiorczej sieci ka-
nalizacji sanitarnej dopuszcza siň odpro-
wadzanie ścieków do atestowanych, 
szczelnych zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne, 

6) po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitar-
nej obowiņzuje nakaz podłņczenia wszyst-
kich zabudowanych działek do sieci i li-
kwidacja zbiorników bezodpływowych, 

7) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, 

8) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych i do 
ziemi. 

10. Ustala siň nastňpujņce zasady rozbudowy i 
przebudowy systemu odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 

1) obowiņzuje system kanalizacji rozdzielczej, 

2) odbiornikiem wód opadowych i roztopo-
wych jest istniejņcy rów melioracyjny oraz 
projektowany zbiornik wód retencyjnych, 
połoşony poza obszarem planu, 

3) utrzymuje siň istniejņcy sposób odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych do 
kolektora w ulicy Dobrzykowskiej i ulicy 
Krakówka, 

4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych z terenów 
komunikacji do rowów melioracyjnych, 
rowów przydroşnych oraz ziemi, 

 

5) odprowadzenie ścieków opadowych i roz-
topowych z nowo wznoszonych obiektów 
budowlanych poprzez budowň, rozbudo-
wň, bņdŝ przebudowň istniejņcego syste-
mu kanalizacji deszczowej, 

6) na terenach zabudowy dopuszcza siň za-
gospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach własnej działki w 
sposób niezakłócajņcy stosunków wod-
nych na działkach sņsiednich. 

11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siň 
nastňpujņce zasady: 

1) utrzymuje siň istniejņcy sposób zaopatrze-
nie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej 
wody uşytkowej z indywidualnych ŝródeł 
ciepła na paliwo o podwyşszonych para-
metrach ekologicznych, 

2) dopuszcza siň pozyskiwanie ciepła na po-
trzeby ogrzewania obiektów budowlanych 
i ciepłej wody uşytkowej z wykorzystaniem 
naturalnych ŝródeł energii, w tym ciepła 
Ziemi, przy czym przed podjňciem robót 
budowlanych projekt prac geologicznych 
podlega zgłoszeniu właściwemu organowi 
administracji geologicznej, 

3) ze wzglňdu na ochronň powietrza atmosfe-
rycznego w przypadku budowy lokalnych 
kotłowni lub ciepłowni wprowadza siň 
obowiņzek stosowania paliw stałych o 
podwyşszonych parametrach ekologicz-
nych, jak równieş energii elektrycznej, ga-
zu i oleju opałowego, 

4) obowiņzek stosowania urzņdzeń do wy-
twarzania ciepła o wysokiej sprawności 
cieplnej. 

12. Ustala siň nastňpujņce zasady rozbudowy i 
przebudowy systemów telekomunikacyjnych: 

1) zaspokojenie potrzeb w zakresie teleko-
munikacji w oparciu o istniejņcņ i projek-
towanņ infrastrukturň telekomunikacyjnņ 
przewodowņ, 

2) bezpośredniņ obsługň abonentów telefo-
nicznych za pośrednictwem indywidual-
nych przyłņczy na warunkach określonych 
przez wybranego operatora telekomunika-
cyjnego, 

3) w przypadku kolizji projektowanego zago-
spodarowania terenu z istniejņcymi urzņ-
dzeniami telekomunikacyjnymi przebudo-
wa tych urzņdzeń moşe nastņpiń po 
uprzednim uzyskaniu od operatora sieci 
warunków przebudowy, 
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4) dopuszcza siň zachowanie parametrów do-
tychczasowych, istniejņcych sieci teleko-
munikacyjnych w przypadku usuwania 
awarii. 

13. Ustala siň nastňpujņce zasady w zakresie go-
spodarki odpadami: 

1) wywóz odpadów stałych z obszaru objňte-
go planem w sposób zorganizowany przez 
specjalistyczne firmy wywozowe, 

2) obowiņzek wyposaşenia działki w urzņdze-
nia i miejsca umoşliwiajņce segregacjň 
odpadów, 

3) zasady gospodarowania innymi odpadami 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

14. Ustala siň nastňpujņce zasady rozbudowy i 
przebudowy systemu elektroenergetycznego: 

1) zasilanie odbiorców w energiň elektrycznņ 
ze stacji transformatorowych poprzez bu-
dowň i rozbudowň sieci kablowej średnie-
go i niskiego napiňcia w postaci: stacji 
transformatorowych, linii kablowych ni-
skiego i średniego napiňcia oraz oświetle-
nia dróg i ciņgów pieszo-jezdnych, 

2) do czasu skablowania napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 15 kV ustala siň pas 
terenu o szerokości 12m stanowiņcy strefň 
bezpieczeństwa po 6m od osi linii elektro-
energetycznych 15 kV, 

3) w strefie bezpieczeństwa od linii elektro-
energetycznych 15 kV, oznaczonej na ry-
sunku planu, plan ustala: 

- zakaz budowy budynków z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na stały po-
byt ludzi, 

- moşliwośń lokalizowania obiektów z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na 
czasowy pobyt ludzi oraz pomieszcze-
niami nie przeznaczonymi na pobyt lu-
dzi po uzyskaniu opinii właściciela lub 
zarzņdcy sieci, których budowa winna 

byń zgodna z przepisami techniczno-
budowlanymi i normami, 

- zakaz nasadzeń gatunków drzew i krze-
wów, których naturalna wysokośń moşe 
przekraczań 3m nad poziomem terenu. 

15. Ustala siň nastňpujņce zasady w zakresie za-
opatrzenia w gaz: 

1) docelowo ustala siň realizacjň sieci gazo-
wej, 

2) dopuszcza siň stosowanie dla celów 
grzewczych i bytowych stałych zbiorników 
na gaz płynny, na poszczególnych tere-
nach lub działkach, 

3) w przypadku realizacji sieci gazowej: 

a) gazociņg winien przebiegań w odległo-
ści minimum 0,5m od linii ogrodzeń, 

b) dla budownictwa jednorodzinnego 
szafki gazowe winny byń zlokalizowane 
w linii ogrodzeń (otwierane od strony 
ulicy), a w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdzajņcym 
sieciņ. 

§ 8. Wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakre-
sie wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych 

1. W ramach realizacji Polityki Parkingowej mia-
sta Płocka, wynikajņcej z uchwały nr 
557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia  
25 sierpnia 2009r., w przypadku budowy no-
wego obiektu budowlanego lub odbudowy, 
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania istniejņcego 
obiektu budowlanego lub jego czňści ustala siň 
wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakresie 
wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych dla po-
szczególnych grup obiektów budowlanych zlo-
kalizowanych na obszarze III strefy z uwzglňd-
nieniem miejsc postojowych dla pojazdów, z 
których korzystajņ osoby niepełnosprawne oraz 
miejsc dla rowerów: 

 

Obiekty Strefa III Rowery 

Budynki mieszkalne 

Budynki mieszkalne jednorodzinne min. 2/1 wydzielony lokal mieszkalny 
oraz min. 2/1 wydzielony lokal uşytko-
wy - w garaşu lub na własnej działce 

nie określa siň 

Budynki zamieszkania zbiorowego 

Schroniska turystyczne i młodzie-
şowe, hostele, domy wycieczkowe, 

min. 25/100 łóşek nie mniej niş 2, miej-
sce dla autokaru min 4/100 łóşek 

min. 65/100 łóşek 

Domy dziecka, domy rencistów, 
domy zakonne 

min. 15/100 łóşek min. 50/100 łóşek 
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Budynki uşyteczności publicznej 
Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaşy ponişej 2000m² 

min. 25/1000m² powierzchni sprzedaşy 
nie mniej niş 3 miejsca 

min. 15/1000m² powierzchni 
sprzedaşy, nie mniej niş 
4 miejsca 

Cmentarze min. 25/1000m² powierzchni terenu bez 
wliczania powierzchni parkingu 

min. 20/1000m² powierzchni 
terenu bez wliczania po-
wierzchni parkingu 

Obiekty usługowe o pow. uşytko-
wej powyşej 25m2 

min. 15/1000m² powierzchni uşytkowej 
nie mniej niş 3 miejsca 

min. 10/1000m² powierzchni 
sprzedaşy, nie mniej niş 
4 miejsca 

Instytucje finansowe, biura i urzň-
dy 

min. 30/1000m² powierzchni uşytkowej 
nie mniej niş 2 

min. 12/1000m² powierzchni 
uşytkowej, nie mniej niş 2 

Biura o małym ruchu klientów, jak 
projektowe, przyzakładowe 

min. 8/1000m² powierzchni uşytkowej 
nie mniej niş 4 

min. 5/1000m² powierzchni 
uşytkowej, nie mniej niş 2 

Biura o duşym ruchu klientów, jak 
turystyczne, obsługi klientów, 
doradcze, agencji nieruchomości 

min. 15/1000m² powierzchni uşytkowej 
nie mniej niş 4 

min. 10/1000m² powierzchni 
uşytkowej 

Banki, usługi pocztowe, telekomu-
nikacyjne, dworce pasaşerskie w 
transporcie kolejowym, samocho-
dowym, lotniczym i wodnym 

min. 25/1000m² powierzchni uşytkowej 
nie mniej niş 2 

min. 10/1000m² powierzchni 
uşytkowej, nie mniej niş 2 

Usługi drobne i rzemiosło o po-
wierzchni uşytkowej do 25m2 

min. 1 min. 2 

Warsztaty samochodowe, stacje 
obsługi lub remontowe sprzňtu 
budowlanego, rolniczego, środków 
transportu 

min. 20/10 stanowisk obsługi min. 5/10 stanowisk 

Şłobki, przedszkola, szkoły pod-
stawowe, gimnazja 

min. 15/10 sal pobytu lub izb lekcyjnych min. 15/10 sal pobytu lub izb 
lekcyjnych tylko dla szkół pod-
stawowych i gimnazjów 

Przychodnie lekarskie i poradnie min. 20/10 gabinetów nie mniej niş 5, 5/10 gabinetów, nie mniej niş 2 

Obiekty kultu religijnego min. 50/1000 wiernych i miejsca dla 
autobusów min. 2/1000 wiernych 

min. 100/1000 wiernych 

 
2. W przypadku budowy nowego obiektu budow-

lanego lub odbudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i przebudowy, a takşe zmiany sposobu uşytko-
wania istniejņcego obiektu budowlanego lub 
jego czňści obowiņzek urzņdzenia miejsc posto-
jowych dla samochodów uşytkowników stałych 
i przebywajņcych okresowo, w tym równieş 
miejsc postojowych dla samochodów, z któ-
rych korzystajņ osoby niepełnosprawne, spo-
czywa na właścicielu, zarzņdcy lub uşytkowniku 
obiektu budowlanego, stosownie do przezna-
czenia i sposobu zabudowy nieruchomości. 

3. Przy określaniu ilości miejsc postojowych dla 
obiektów rozbudowywanych, przebudowywa-
nych, nadbudowywanych oraz przy zmianie 
sposobu uşytkowania obiektu budowlanego 
naleşy dokonań całościowego bilansu 
uwzglňdniajņcego zarówno czňśń istniejņcņ 
obiektu jak i nowo projektowanņ. 

4. Przy obliczaniu miejsc postojowych naleşy 
stosowań zaokrņglenie w dół z uwzglňdnieniem 
wielkości minimalnych. 

5. 10% liczby budowanych, urzņdzanych lub wy-
dzielanych ogólnodostňpnych miejsc postojo-
wych przeznacza siň na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych poruszajņcych siň pojazdami 
samochodowymi, przy czym miejsca te naleşy 
lokalizowań w odległości dojścia do określone-
go celu nie wiňkszej niş 100m, a odległośń ta 
zawsze powinna byń najkrótsza. 

Rozdział 2 
Szczegółowe ustalenia obowiązkowe 

§ 9. Wprowadzenie 

1. Poszczególne wyznaczone planem tereny wy-
róşnia siň cyfrņ oraz symbolem literowym. 

2. Podział obszaru objňtego planem obejmuje 30 
terenów oznaczonych numerami porzņdkowy-
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mi od 001 do 030 na potrzeby zapisu cyfrowe-
go planu miejscowego. 

3. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony, wy-
magania zagospodarowania, urzņdzenia i uşyt-
kowania zostajņ określone w poszczególnych 
kartach terenów. 

§ 10. Karta terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN i 8MN Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu połoşonego 
w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykow-
skiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
 

NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

001. 1MN 12 387m2 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 002. 2MN 4 891m2 

003. 3MN 783m2 

004. 4MN 40 794m2 

005. 5MN 40 917m2 

006. 6MN 21 885m2 

007. 7MN 36 031m2 

008. 8MN 8 823m2 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudo-
wie wolno stojņcej, bliŝniaczej, szeregowej lub 
grupowej. 

2. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) w odniesieniu do budowy nowych budyn-
ków, odbudowy oraz rozbudowy i nadbu-
dowy istniejņcych budynków, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

2) w stosunku do budynków istniejņcych w 
czňści przekraczajņcej wyznaczone linie za-
budowy dopuszcza siň ich zachowanie z 
moşliwościņ remontu i przebudowy, 

3) linie zabudowy nie dotyczņ drugorzňdnych 
elementów budynku, takich jak: balkony, 
loggie, werandy oraz zadaszenia wejśń, 
wjazdów i miejsc na pojemniki do groma-
dzenia odpadów stałych. 

3. Dopuszcza siň sytuowanie ścian budynków w 
odległości 1,5m od granicy z sņsiedniņ działkņ 
budowlanņ lub bezpośrednio przy tej granicy, 
jeşeli nie narusza to przepisów szczególnych. 

4. Na działkach budowlanych dopuszcza siň bu-
dowň wolno stojņcych wiat, altan, budynków 
gospodarczych i garaşowych. 

5. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia działek i terenów, lokalizowane od 
strony dróg publicznych, publicznego ciņgu 
pieszo-jezdnego i ulic wewnňtrznych: 

 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 

2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Zakaz: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń, których uşyt-
kowanie bňdzie skutkowań przekroczeniem 
uciņşliwości spowodowanych przez hałas, 
wibracjň, zakłócenia elektryczne i promie-
niowanie lub przekroczeniem zanieczysz-
czenia powietrza, wody i gleby ponad do-
puszczalny poziom określony przepisami 
prawa, 

2) prowadzenia działalności gospodarczej o 
uciņşliwości wykraczajņcej poza granice 
działki lub terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. 

2. Nakaz zapewnienia ŝródła ciepła na potrzeby 
ogrzewania obiektów budowlanych poprzez 
stosowanie paliw i technologii wytwarzania 
ciepła, które nie powodujņ nadmiernych emi-
sji mogņcych szkodliwe oddziaływań na 
zdrowie ludzi i stan środowiska oraz powo-
dowań szkody w dobrach materialnych, po-
garszań walory estetyczne środowiska lub ko-
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lidowań z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska. 

3. Obowiņzek zaopatrzenia w wodň z sieci wo-
dociņgowej oraz docelowo odprowadzenia 
ścieków sanitarnych, wód opadowych i roz-
topowych do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego. 

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bytowych do rowów melioracyjnych, 
rowów przydroşnych oraz ziemi. 

5. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości 
zgodnie z zasadami aktów prawa miejscowe-
go. 

6. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu 
inne uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub 
środowiska, wkomponowania istniejņcych 
pojedynczych drzew i zespołów zieleni w pro-
jektowane zagospodarowanie terenu. 

7. Dopuszcza siň dla terenów pomiňdzy liniņ 
rozgraniczajņcņ ulic: Dobrzykowskiej, Ko-
ścielnej i Kolejowej, a liniņ zabudowy realiza-
cjň pasów zieleni izolacyjnej. 

8. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

9. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności 
wpływajņcych na stosunki wodne, za wyjņt-
kiem zmian zwiņzanych z robotami budowla-
nymi prowadzonymi na podstawie pozwole-
nia na budowň lub zgłoszenia. 

10. Dla terenów 5MN, 6MN, 7MN zakaz lokalizacji 
budynków z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na stały pobyt ludzi w pasie terenu o sze-
rokości 12m stanowiņcym strefň bezpieczeń-
stwa po 6m od osi linii elektroenergetycznych 
15 kV do czasu ich skablowania. 

11. W przypadku budowy, nadbudowy, rozbu-
dowy, przebudowy lub odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania obiektów bu-
dowlanych obowiņzek stosowania najbardziej 
efektywnych oraz zaawansowanych techno-
logii i metod prowadzenia tej działalności, 
majņcych na celu eliminowanie emisji lub, je-
şeli nie jest to praktycznie moşliwe, ograni-
czanie emisji i wpływu na środowisko, jako 
całośń zabezpieczeń technicznych dla ochrony 
środowiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz innych walorów, w 
tym przyrodniczych. 

 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Ustala siň strefy, wymagajņce szczególnych zasad 
dla inwestowania i zagospodarowania terenu, 
których granice pokazano na rysunku planu: 

1. Dla czňści terenów 2MN, 3MN, 5MN strefň 
ochrony konserwatorskiej w otoczeniu 100 m 
od zabytkowego obiektu sakralnego, jakim jest 
kościół św. Benedykta, w której naleşy: 

1) nowņ zabudowň naleşy projektowań w spo-
sób rozwaşny i przemyślany, który nie 
wpłynie negatywnie na odbiór zabytkowego 
kościoła, 

2) nowo-projektowanym budynkom naleşy 
nadań współczesne formy architektoniczne 
ale respektujņce zabytkowe otoczenie, wy-
klucza siň wprowadzenie form stanowiņcych 
dominanty dla kościoła, 

3) naleşy zachowań jednolity charakter nowo 
budowanych budynków pod wzglňdem ich 
gabarytów, wysokości, geometrii dachów, 

4) zachowań istniejņcņ zieleń, usuniňcie drzew 
(w tym drzew owocowych) i krzewów, za-
biegi pielňgnacyjne w drzewostanie, wpro-
wadzenie nowych nasadzeń wymaga uzy-
skania pozwolenia konserwatorskiego, 

5) etap projektowania naleşy poddań konsulta-
cjom roboczym z właściwym konserwato-
rem zabytków oraz uzyskań pozwolenie 
konserwatorskie na realizacje inwestycji 
przed wystņpieniem o pozwolenie na bu-
dowň lub zgłoszenie. 

2. Dla czňści terenów 5MN, 7MN strefň ochrony 
archeologicznej, obejmujņcņ obszar badań ar-
cheologicznych w celu rozpoznania, udoku-
mentowania i zabezpieczenia zabytku arche-
ologicznego, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

W zakresie rozmieszczenia tablic, urzņdzeń rekla-
mowych, reklam i innych nośników informacji 
wizualnej: 

1. Wielkośń powierzchni reklamowej nie moşe 
przekraczań 1,5m2. 

2. Wielkośń powierzchni reklamowej reklamy 
świetlnej lub podświetlanej nie moşe przekra-
czań 8,0m2. 

3. Zakaz lokalizowania na ogrodzeniach, balu-
stradach balkonów i tarasów. 
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VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Maksymalna wysokośń górnej krawňdzi elewa-
cji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 7m. 

2. Maksymalna wysokośń budynku – 9m. 

3. Minimalna wysokośń górnej krawňdzi elewacji 
budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 5,5m. 

4. Maksymalny kņt nachylania połaci dachowych 
– 40 stopni. 

5. Układ połaci dachowych – jednospadowe, 
dwuspadowe lub czterospadowe. 

6. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku 
do frontu działki lub terenu – równoległy. 

7. Maksymalna wysokośń wolno stojņcych wiat, 
altan, budynków gospodarczych i garaşowych 
– 4,5m. 

8. Maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudowy 
działki lub terenu – 50%. 

9. Minimalny wskaŝnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 30%. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Tereny połoşone na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. Ze wzglňdu na niebez-
pieczeństwo powodzi w przypadku budowy, 
przebudowy, rozbudowy i odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania budynków z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt 
ludzi, minimalna rzňdna poziomu parteru wy-
nosi 62,00m n.p.m. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

1. Dopuszcza siň scalenie i podział nieruchomości 
na podstawie przepisów odrňbnych z uwzglňd-
nieniem powierzchni niezbňdnej do wydziele-
nia działek gruntu pod nowe drogi lub pod po-
szerzenie dróg istniejņcych, dopuszcza siň takşe 
łņczenie działek i ponowny ich podział. 

2. Dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych. 

3. Zakaz wydzielania w wyniku scalenia i podzia-
łu, a takşe wydzielania działek gruntu: 

1) dla budynków wolno stojņcych - mniejszych 
niş 800m2, 

2) dla budynków w zabudowie bliŝniaczej - 
mniejszych niş 500m2, 

3) dla budynków w zabudowie szeregowej lub 
grupowej - mniejszych niş 400m2, z wyjņt-
kiem przypadku, gdy wydzielenie słuşy po-
wiňkszeniu istniejņcej działki. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Dostňpnośń komunikacyjna dla terenu: 

1) 1MN - z ulicy Kolejowej oraz ulic: KDZ, 
1KDD, 

2) 2MN - z ulic: KDZ, 1KDD, 

3) 3MN - z ulicy 3KDL, 

4) 4MN – z ulic: 2KDL, 3KDL i ciņgu pieszo-
jezdnego 1KDP, 

5) 5MN - z ulic: KDZ, 2KDL, 3KDL, 3KDD, 4KDD, 

6) 6MN - z ulic: KDZ, 4KDD, 

7) 7MN - z ulic: 2KDL, 3KDD, 4KDD, 

8) 8MN - z ulic: KDZ, 4KDD. 

2. Wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakresie 
wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych, zgodnie z 
§ 8. 

3. Właściciele działek budowlanych nie posiada-
jņcych bezpośredniego dostňpu do drogi pu-
blicznej muszņ posiadań udział w prawie do 
działek gruntu stanowiņcych drogň we-
wnňtrznņ lub ustanowionņ słuşebnośń w celu 
zapewnienia dostňpu do drogi publicznej. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

20% 

§ 11. Karta terenów 1MNU i 2MNU Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu połoşonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościel-
nej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płoc-
ku 
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I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
 

NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

009. 1MNU 16 952m2 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNO-
RODZINNEJ I ZABUDOWY USŁUGOWEJ 010. 2MNU 36 031m2 

011. 3MNU 16 952m2 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne i uşyteczno-
ści publicznej o charakterze usługowym w za-
budowie wolno stojņcej, bliŝniaczej, szerego-
wej lub grupowej. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy usługowej: 

1) biura, w tym działalnośń gospodarcza w 
dziedzinach takich jak: zarzņdzanie nieru-
chomościami, świadczenie usług prawnych, 
rachunkowośń, doradztwo, pośrednictwo, 
projektowanie, reklama, plastyka, informa-
tyka, 

2) usługi finansowe, takie jak banki, inne insty-
tucje finansowe, ubezpieczenia, 

3) handel detaliczny, 

4) agencje i biura turystyczne, 

5) gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, 
salony urody i inne. 

3. Dopuszcza siň sytuowanie ścian budynków w 
odległości 1,5m od granicy z sņsiedniņ działkņ 
budowlanņ lub bezpośrednio przy tej granicy, 
jeşeli nie narusza to przepisów szczególnych. 

4. Na działkach budowlanych dopuszcza siň bu-
dowň wolno stojņcych wiat, altan, budynków 
gospodarczych i garaşowych. 

5. Na terenie 2MNU i 3MNU zakazuje siň budowy 
zakładów produkujņcych artykuły şywności, za-
kładów şywienia zbiorowego bņdŝ zakładów 
przechowujņcych artykuły şywności oraz 
otwartych ujňń wody słuşņcych do czerpania 
wody w odległości mniejszej niş 50 metrów od 
terenu ZC i 2ZP. 

6. Dopuszcza siň we wschodniej czňści terenu 
realizacjň funkcji: sport i rekreacja, jako tere-
nowych urzņdzeń do uprawiania sportu wraz z 
uzupełniajņcymi obiektami towarzyszņcymi. 

7. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej, 

2) w odniesieniu do budowy nowych budyn-
ków, odbudowy oraz rozbudowy i nadbu-
dowy istniejņcych budynków, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

3) w stosunku do budynków istniejņcych w 
czňści przekraczajņcej wyznaczone linie za-
budowy dopuszcza siň ich zachowanie z 
moşliwościņ remontu i przebudowy, 

4) linie zabudowy nie dotyczņ drugorzňdnych 
elementów budynku, takich jak: balkony, 
loggie, werandy oraz zadaszenia wejśń, 
wjazdów i miejsc na pojemniki do groma-
dzenia odpadów stałych. 

8. Zakazuje siň wszelkich form działalności pro-
dukcyjnej i usług produkcyjnych z wyklucze-
niem drobnych form organizacji pracy przy 
uşyciu nieskomplikowanych narzňdzi i małych 
ilości surowców. 

9. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, 
lokalizowane od strony dróg publicznych i ulic 
wewnňtrznych. 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 

2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Zakaz: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń, których uşyt-
kowanie bňdzie skutkowań przekroczeniem 
uciņşliwości spowodowanych przez hałas, 
wibracjň, zakłócenia elektryczne i promie-
niowanie lub przekroczeniem zanieczysz-
czenia powietrza, wody i gleby ponad do-
puszczalny poziom określony przepisami 
prawa, 

2) prowadzenia działalności gospodarczej o 
uciņşliwości wykraczajņcej poza granice 
działki lub terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. 
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2. Nakaz zapewnienia ŝródła ciepła na potrzeby 

ogrzewania obiektów budowlanych poprzez 
stosowanie paliw i technologii wytwarzania 
ciepła, które nie powodujņ nadmiernych emi-
sji mogņcych szkodliwe oddziaływań na 
zdrowie ludzi i stan środowiska, mogņ powo-
dowań szkodň w dobrach materialnych, po-
garszań walory estetyczne środowiska lub ko-
lidowań z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska. 

3. Obowiņzek zaopatrzenia w wodň z sieci wo-
dociņgowej oraz docelowo odprowadzenia 
ścieków sanitarnych, wód opadowych i roz-
topowych do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego. 

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bytowych do rowów przydroşnych oraz 
ziemi. 

5. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości 
zgodnie z zasadami aktów prawa miejscowe-
go. 

6. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu 
inne uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub 
środowiska, wkomponowania istniejņcych 
pojedynczych drzew i zespołów zieleni w pro-
jektowane zagospodarowanie terenu. 

7. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

8. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności 
wpływajņcych na stosunki wodne, za wyjņt-
kiem zmian zwiņzanych z robotami budowla-
nymi prowadzonymi na podstawie pozwole-
nia na budowň lub zgłoszenia. 

9. Dla terenów 1MNU i 3MNU zakaz lokalizacji 
budynków z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na stały pobyt ludzi w pasie terenu o sze-
rokości 12m stanowiņcym strefň bezpieczeń-
stwa po 6m od osi linii elektroenergetycznych 
15 kV do czasu ich skablowania. 

10. W przypadku budowy, nadbudowy, rozbu-
dowy, przebudowy lub odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania obiektów bu-
dowlanych obowiņzek stosowania najbardziej 
efektywnych oraz zaawansowanych techno-
logii i metod prowadzenia tej działalności, 
majņcych na celu eliminowanie emisji lub, je-
şeli nie jest to praktycznie moşliwe, ograni-
czanie emisji i wpływu na środowisko, jako 
całośń zabezpieczeń technicznych dla ochrony 
środowiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz innych walorów, w 
tym przyrodniczych. 

11. Pod wzglňdem dopuszczalnego poziomu ha-
łasu tereny zalicza siň do terenów przezna-
czonych na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami z zakresu ochrony środowiska 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Nie wystňpujņ obiekty budowlane lub obszary, 
które wymagajņ wprowadzenia form ochrony 
zabytków, nie wystňpujņ równieş nieruchomości 
wymagajņce ochrony, jako obiekty dziedzictwa 
kulturowego lub dobra kultury współczesnej. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. W zakresie rozmieszczenia tablic, urzņdzeń 
reklamowych, reklam i innych nośników infor-
macji wizualnej: 

1) wielkośń powierzchni reklamowej nie moşe 
przekraczań 1,5m2. 

2) wielkośń powierzchni reklamowej reklamy 
świetlnej lub podświetlanej nie moşe prze-
kraczań 8,0m2. 

3) zakaz lokalizowania na ogrodzeniach, balu-
stradach balkonów i tarasów. 

2. W przypadku realizacji we wschodniej czňści 
terenu funkcji sportu i rekreacji dopuszcza siň 
lokalizowanie obiektów małej architektury lub 
ich zespołów odpowiednio wkomponowanych 
w układy roślinności, jako istotnego czynnika 
kreacji przestrzeni publicznych. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu. 

1. Maksymalna wysokośń górnej krawňdzi elewa-
cji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 7m. 

2. Maksymalna wysokośń budynku – 9m. 

3. Minimalna wysokośń górnej krawňdzi elewacji 
budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 5,5m. 

4. Maksymalny kņt nachylania połaci dachowych 
– 40 stopni. 

5. Układ połaci dachowych – jednospadowe, 
dwuspadowe lub czterospadowe. 

6. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku 
do frontu działki lub terenu – równoległy. 

7. Maksymalna wysokośń wolno stojņcych wiat, 
altan, budynków gospodarczych i garaşowych 
– 4,5m. 

8. Maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudowy 
działki lub terenu – 60%. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29542 – Poz. 3405 
 
9. Minimalny wskaŝnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej – 10%. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Tereny połoşone na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. Ze wzglňdu na niebez-
pieczeństwo powodzi w przypadku budowy, 
przebudowy, rozbudowy i odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania budynków z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt 
ludzi, minimalna rzňdna poziomu parteru wy-
nosi 62,00m n.p.m. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

1. Dopuszcza siň scalenie i podział nieruchomości 
na podstawie przepisów odrňbnych z uwzglňd-
nieniem powierzchni niezbňdnej do wydziele-
nia działek gruntu pod nowe drogi lub pod po-
szerzenie dróg istniejņcych, dopuszcza siň takşe 
łņczenie działek i ponowny ich podział. 

2. Dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych. 

3. Zakaz wydzielania w wyniku scalenia i podzia-
łu, a takşe wydzielania działek gruntu pod za-
budowň: 

1) mieszkaniowņ jednorodzinnņ: 

a) dla budynków wolno stojņcych - mniej-
szych niş 800m2, 

b) dla budynków w zabudowie bliŝniaczej - 
mniejszych niş 500m2, 

c) dla budynków w zabudowie szeregowej 
lub grupowej - mniejszych niş 400m2, 

2) usługowņ: 

a) wolno stojņcņ – mniejszych niş 1200m2, 

b) w zabudowie bliŝniaczej – mniejszych niş 
800m2, 

c) w zabudowie szeregowej lub grupowej – 
mniejszych niş 600m2, z wyjņtkiem przy-

padku, gdy wydzielenie słuşy powiňksze-
niu istniejņcej działki. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Dostňpnośń komunikacyjna dla terenu: 

1) 1MNU - z ulicy Kolejowej oraz ulic: 1KDL, 
1KDD, 

2) 2MNU - z ulicy Kolejowej oraz ulic: 2KDD, 
3KDL, 

3) 3MNU – z ulic: 1KDL, 3KDL. 

2. Wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakresie 
wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych, zgodnie z 
§ 8. 

3. Właściciele działek budowlanych nie posiada-
jņcych bezpośredniego dostňpu do drogi pu-
blicznej muszņ posiadań udział w prawie do 
działek gruntu stanowiņcych drogň we-
wnňtrznņ lub ustanowionņ słuşebnośń w celu 
zapewnienia dostňpu do drogi publicznej. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Dopuszcza siň lokalizacjň tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, w tym kiosków i pawilo-
nów sprzedaşy, na czas organizacji lokalnych im-
prez, jarmarków, okazjonalnych targów, świņt 
religijnych i innych, jednakşe nie dłuşej niş na 
okres 14 dni, których lokalizacja nie powoduje 
istotnych utrudnień w korzystaniu z tych terenów i 
uzyskała zgodň właściciela lub właściwego za-
rzņdcy działki lub terenu. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

20% 

§ 12. Karta terenu U Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu połoşonego 
w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykow-
skiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 
I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

012. U 12 996m2 TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ 
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II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. Budynki uşyteczności publicznej o charakterze 
usługowym w zabudowie wolno stojņcej lub 
grupowej. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy usługowej: 

1) biura, w tym działalnośń gospodarcza w 
dziedzinach takich jak: zarzņdzanie nieru-
chomościami, świadczenie usług prawnych, 
rachunkowośń, doradztwo, pośrednictwo, 
projektowanie, reklama, plastyka, informa-
tyka, 

2) usługi finansowe, takie jak banki, inne insty-
tucje finansowe, ubezpieczenia, 

3) handel detaliczny, 

4) agencje i biura turystyczne, 

5) gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, 
salony urody i inne, 

6) stacje obsługi środków transportowych re-
alizowane wyłņcznie jako obiekty myjni sa-
mochodowych i stacji kontroli pojazdów 
mechanicznych. 

3. W budynkach moşna wydzielań samodzielne 
lokale mieszkalne na potrzeby pracowników 
usług. 

4. Dopuszcza siň sytuowanie ścian budynków w 
odległości 1,5m od granicy z sņsiedniņ działkņ 
budowlanņ lub bezpośrednio przy tej granicy, 
jeşeli nie narusza to przepisów szczególnych. 

5. Zakazuje siň budowy zakładów produkujņcych 
artykuły şywności, zakładów şywienia zbioro-
wego bņdŝ zakładów przechowujņcych artykuły 
şywności oraz otwartych ujňń wody słuşņcych 
do czerpania wody w odległości mniejszej niş 
50 metrów od terenów ZC i 2ZP. 

6. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) w odniesieniu do budowy nowych budyn-
ków, odbudowy oraz rozbudowy i nadbu-
dowy istniejņcych budynków, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

2) w stosunku do budynków istniejņcych w 
czňści przekraczajņcej wyznaczone linie za-
budowy dopuszcza siň ich zachowanie z 
moşliwościņ remontu i przebudowy, 

3) linie zabudowy nie dotyczņ drugorzňdnych 
elementów budynku, takich jak: balkony, 
loggie, werandy oraz zadaszenia wejśń, 
wjazdów i miejsc na pojemniki do groma-
dzenia odpadów stałych. 

7. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, 
lokalizowane od strony dróg publicznych i in-
nych terenów publicznych: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 

2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Zakaz: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń, których uşyt-
kowanie bňdzie skutkowań przekroczeniem 
uciņşliwości spowodowanych przez hałas, 
wibracjň, zakłócenia elektryczne i promie-
niowanie lub przekroczeniem zanieczysz-
czenia powietrza, wody i gleby ponad do-
puszczalny poziom określony przepisami 
prawa, 

2) prowadzenia działalności gospodarczej o 
uciņşliwości wykraczajņcej poza granice 
działki lub terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. 

2. Nakaz zapewnienia ŝródła ciepła na potrzeby 
ogrzewania obiektów budowlanych poprzez 
stosowanie paliw i technologii wytwarzania 
ciepła, które nie powodujņ nadmiernych emisji 
mogņcych szkodliwe oddziaływań na zdrowie 
ludzi i stan środowiska, mogņ powodowań 
szkodň w dobrach materialnych, pogarszań wa-
lory estetyczne środowiska lub kolidowań z in-
nymi, uzasadnionymi sposobami korzystania 
ze środowiska. 

3. Obowiņzek zaopatrzenia w wodň z sieci wodo-
ciņgowej oraz docelowo odprowadzenia ście-
ków sanitarnych, wód opadowych i roztopo-
wych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bytowych do rowów przydroşnych oraz 
ziemi. 

5. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości 
zgodnie z zasadami aktów prawa miejscowego. 

6. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-
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dowiska, wkomponowania istniejņcych poje-
dynczych drzew i zespołów zieleni w projekto-
wane zagospodarowanie terenu. 

7. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

8. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności wpły-
wajņcych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia. 

9. W przypadku budowy, nadbudowy, rozbudo-
wy, przebudowy lub odbudowy, a takşe zmiany 
sposobu uşytkowania obiektów budowlanych 
obowiņzek stosowania najbardziej efektywnych 
oraz zaawansowanych technologii i metod 
prowadzenia tej działalności, majņcych na celu 
eliminowanie emisji lub, jeşeli nie jest to prak-
tycznie moşliwe, ograniczanie emisji i wpływu 
na środowisko jako całośń zabezpieczeń tech-
nicznych dla ochrony środowiska, szczególnie 
wód podziemnych i powierzchniowych oraz in-
nych walorów, w tym przyrodniczych. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Nie wystňpujņ obiekty budowlane lub obszary, 
które wymagajņ wprowadzenia form ochrony 
zabytków, nie wystňpujņ równieş nieruchomości 
wymagajņce ochrony, jako obiekty dziedzictwa 
kulturowego lub dobra kultury współczesnej. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury lub ich zespołów odpowiednio 
wkomponowanych w układy roślinności, jako 
istotnego czynnika kreacji przestrzeni publicz-
nych. 

2. W zakresie rozmieszczenia tablic, urzņdzeń 
reklamowych, reklam i innych nośników infor-
macji wizualnej, ustala siň: 

1) wielkośń powierzchni reklamowej nie moşe 
przekraczań 1,5m2, 

2) wielkośń powierzchni reklamowej reklamy 
świetlnej lub podświetlanej nie moşe prze-
kraczań 8,0m2, 

3) zakaz lokalizowania: na ogrodzeniach. 

 

 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Maksymalna wysokośń górnej krawňdzi ele-
wacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 
8,5m. 

2. Maksymalna wysokośń budynku – 9m. 

3. Minimalna wysokośń górnej krawňdzi elewa-
cji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 
5,5m. 

4. Maksymalny kņt nachylania połaci dacho-
wych – 40 stopni. 

5. Układ połaci dachowych – jednospadowe, 
dwuspadowe lub czterospadowe. 

6. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku 
do frontu działki lub terenu – równoległy. 

7. Maksymalna wysokośń wiat myjni samocho-
dowych i stacji kontroli pojazdów mechanicz-
nych – 5,5m. 

8. Maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudowy 
działki lub terenu – 60%. 

9. Minimalny wskaŝnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej – 10%. 

10. Maksymalny współczynnik intensywności 
netto zabudowy – 1,5. 

11. Minimalny współczynnik intensywności netto 
zabudowy – 0,4. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

1. Dopuszcza siň scalenie i podział nieruchomości 
na podstawie przepisów odrňbnych z uwzglňd-
nieniem powierzchni niezbňdnej do wydziele-
nia działek gruntu pod nowe drogi lub pod po-
szerzenie dróg istniejņcych, dopuszcza siň takşe 
łņczenie działek i ponowny ich podział. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych. 
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3. Zakaz wydzielania w wyniku scalenia i podzia-

łu, a takşe wydzielania działek gruntu pod za-
budowň usługowņ: 

- wolno stojņcņ mniejszych niş 1200m2, 

- grupowņ mniejszych niş 600m2, 

z wyjņtkiem przypadku, gdy wydzielenie słuşy 
powiňkszeniu istniejņcej działki. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Dostňpnośń komunikacyjna z ulicy Kolejowej 
oraz ulicy 1KDL. 

2. Wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakresie 
wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych, zgodnie z 
§ 8. 

3. Właściciele działek budowlanych nie posiada-
jņcych bezpośredniego dostňpu do drogi pu-
blicznej muszņ posiadań udział w prawie do 
działek gruntu stanowiņcych drogň we-
wnňtrznņ lub ustanowionņ słuşebnośń w celu 
zapewnienia dostňpu do drogi publicznej. 

 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Dopuszcza siň lokalizacjň tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, w tym kiosków i pawilo-
nów sprzedaşy, na czas organizacji lokalnych im-
prez, jarmarków, okazjonalnych targów, świņt 
religijnych i innych, jednakşe nie dłuşej niş na 
okres 14 dni, których lokalizacja nie powoduje 
istotnych utrudnień w korzystaniu z tych terenów i 
uzyskała zgodň właściciela lub właściwego za-
rzņdcy działki lub terenu. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

30% 

§ 13. Karta terenu 1UO Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Do-
brzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 
I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

013. 1UO 17 296m2 TEREN ZABUDOWY USŁUG OŚWIATY 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. Budynki uşyteczności publicznej o charakterze 
oświatowym w zabudowie grupowej. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy usługowej: 
szkoła podstawowa, gimnazjum wraz z towa-
rzyszņcymi budynkami i urzņdzeniami sportu i 
rekreacji. 

3. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia działek i terenów, lokalizowane od 
strony dróg publicznych: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 

2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Zakaz lokalizowania przedsiňwziňń, których 
uşytkowanie bňdzie skutkowań przekrocze-
niem uciņşliwości spowodowanych przez ha-
łas, wibracjň, zakłócenia elektryczne i pro-
mieniowanie lub przekroczeniem zanieczysz-
czenia powietrza, wody i gleby ponad do-
puszczalny poziom określony przepisami 
prawa. 

2. Nakaz zapewnienia ŝródła ciepła na potrzeby 
ogrzewania obiektów budowlanych poprzez 
stosowanie paliw i technologii wytwarzania 
ciepła, które nie powodujņ nadmiernych emi-
sji mogņcych szkodliwe oddziaływań na 
zdrowie ludzi i stan środowiska, mogņ powo-
dowań szkodň w dobrach materialnych, po-
garszań walory estetyczne środowiska lub ko-
lidowań z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska. 
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3. Obowiņzek zaopatrzenia w wodň z sieci wo-

dociņgowej oraz docelowo odprowadzenia 
ścieków sanitarnych, wód opadowych i roz-
topowych do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego. 

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bytowych do ziemi. 

5. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości 
zgodnie z zasadami aktów prawa miejscowe-
go. 

6. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu 
inne uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub 
środowiska, wkomponowania istniejņcych 
pojedynczych drzew i zespołów zieleni w pro-
jektowane zagospodarowanie terenu. 

7. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

8. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności 
wpływajņcych na stosunki wodne, za wyjņt-
kiem zmian zwiņzanych z robotami budowla-
nymi prowadzonymi na podstawie pozwole-
nia na budowň lub zgłoszenia. 

9. W przypadku budowy, nadbudowy, rozbu-
dowy, przebudowy lub odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania obiektów bu-
dowlanych obowiņzek stosowania najbardziej 
efektywnych oraz zaawansowanych techno-
logii i metod prowadzenia tej działalności, 
majņcych na celu eliminowanie emisji lub, je-
şeli nie jest to praktycznie moşliwe, ograni-
czanie emisji i wpływu na środowisko jako ca-
łośń zabezpieczeń technicznych dla ochrony 
środowiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz innych walorów, w 
tym przyrodniczych. 

10. Pod wzglňdem dopuszczalnego poziomu ha-
łasu teren zalicza siň do terenów przeznaczo-
nych na cele zabudowy zwiņzanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami z za-
kresu ochrony środowiska. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Dla czňści terenu ustala siň strefň ochrony kon-
serwatorskiej, w otoczeniu 100,00m od zabytko-
wego obiektu sakralnego, jakim jest kościół św. 
Benedykta, której granice pokazano na rysunku 
planu, wymagajņcņ szczególnych zasad dla inwe-
stowania i zagospodarowania terenu: 

1. nowņ zabudowň naleşy projektowań w sposób 
rozwaşny i przemyślany, który nie wpłynie ne-
gatywnie na odbiór zabytkowego kościoła, 

2. nowo-projektowanym budynkom naleşy nadań 
współczesne formy architektoniczne, ale re-
spektujņce zabytkowe otoczenie, wyklucza siň 
wprowadzenie form stanowiņcych dominanty 
dla kościoła, 

3. naleşy zachowań jednolity charakter nowo bu-
dowanych budynków pod wzglňdem ich gaba-
rytów, wysokości, geometrii dachów, 

4. zachowań istniejņcņ zieleń, usuniňcie drzew (w 
tym drzew owocowych) i krzewów, zabiegi pie-
lňgnacyjne w drzewostanie, wprowadzenie 
nowych nasadzeń wymaga uzyskania pozwo-
lenia konserwatorskiego, 

5. zakaz wprowadzania nośników reklamowych (z 
wyjņtkiem tablic urzňdowych, tablic pamiņtko-
wych, okolicznościowych), w tym wykorzysty-
wanie ogrodzeń, słupów oświetleniowych pod 
ich umieszczanie; projekty tablic pamiņtko-
wych, okolicznościowych oraz lokalizacjň tablic 
urzňdowych, pamiņtkowych i okolicznościo-
wych naleşy uzgodniń z właściwym konserwa-
torem zabytków, 

6. etap projektowania naleşy poddań konsulta-
cjom roboczym z właściwym konserwatorem 
zabytków oraz uzyskań pozwolenie konserwa-
torskie na realizacje inwestycji przed wystņpie-
niem o pozwolenie na budowň lub zgłoszenie. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Teren przeznaczony do realizacji inwestycji 
celu publicznego. 

2. Na terenach szkolnych dopuszcza siň organiza-
cjň imprez masowych, jeşeli nie narusza to 
przepisów odrňbnych pod warunkiem nie prze-
kroczenia dopuszczalnego długookresowego 
średniego poziomu dŝwiňku ustalonego dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury lub ich zespołów odpowiednio 
wkomponowanych w układy roślinności, jako 
istotnego czynnika kreacji przestrzeni publicz-
nych. 

4. W zakresie rozmieszczenia tablic, urzņdzeń 
reklamowych, reklam i innych nośników infor-
macji wizualnej, ustala siň: 

1) wielkośń powierzchni reklamowej nie moşe 
przekraczań 1,5m2, 
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2) wielkośń powierzchni reklamowej reklamy 
świetlnej lub podświetlanej nie moşe prze-
kraczań 8,0m2, 

3) zakaz lokalizowania: na ogrodzeniach. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. W miarň potrzeby zachowań istniejņcy zespół 
budynków. 

2. Maksymalna wysokośń górnej krawňdzi ele-
wacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 
12m. 

3. Maksymalna wysokośń budynku – 12m. 

4. Minimalna wysokośń górnej krawňdzi elewa-
cji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 
6,5m. 

5. Maksymalny kņt nachylania połaci dacho-
wych – 40 stopni. 

6. Układ połaci dachowych – jednospadowe, 
dwuspadowe lub czterospadowe. 

7. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku 
do frontu działki lub terenu – równoległy. 

8. Maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudowy 
działki lub terenu – 60%. 

9. Minimalny wskaŝnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej – 10%. 

10. Maksymalny współczynnik intensywności 
netto zabudowy – 1,5. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

Dopuszcza siň scalenie i podział nieruchomości na 
podstawie przepisów odrňbnych z uwzglňdnie-
niem powierzchni niezbňdnej do wydzielenia dzia-
łek gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie 
dróg istniejņcych, dopuszcza siň takşe łņczenie 
działek i ponowny ich podział. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Dostňpnośń komunikacyjna z ulic: 3KDL i 
1KDD. 

2. Wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakresie 
wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych, zgodnie z 
§ 8. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Dopuszcza siň lokalizacjň tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, w tym kiosków i pawilo-
nów sprzedaşy, na czas organizacji lokalnych im-
prez szkolnych, jarmarków, okazjonalnych targów, 
wyprzedaşy ksiņşek, podrňczników i pomocy 
szkolnych i innych form, jednakşe nie dłuşej niş na 
okres 14 dni, których lokalizacja nie powoduje 
istotnych utrudnień w korzystaniu z tych terenów i 
uzyskała zgodň właściciela lub właściwego za-
rzņdcy działki lub terenu. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 14. Karta terenu 2UO Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Do-
brzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 

I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

014. 2UO 4 818m2 TEREN ZABUDOWY USŁUG OŚWIATY 

 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29548 – Poz. 3405 
 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego. 

1. Budynki uşyteczności publicznej o charakterze 
oświatowym w zabudowie wolno stojņcej lub 
grupowej. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy: przedszkole 
wielooddziałowe wraz z towarzyszņcymi bu-
dynkami i urzņdzeniami sportu i rekreacji. 

3. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) w odniesieniu do budowy nowych budyn-
ków, odbudowy oraz rozbudowy i nadbu-
dowy istniejņcych budynków, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

2) linie zabudowy nie dotyczņ drugorzňdnych 
elementów budynku, takich jak: balkony, 
loggie, werandy oraz zadaszenia wejśń, 
wjazdów i miejsc na pojemniki do groma-
dzenia odpadów stałych. 

4. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia działek i terenów, lokalizowane od 
strony dróg publicznych: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 

2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. Zakaz lokalizowania przedsiňwziňń, których 
uşytkowanie bňdzie skutkowań przekrocze-
niem uciņşliwości spowodowanych przez ha-
łas, wibracjň, zakłócenia elektryczne i pro-
mieniowanie lub przekroczeniem zanieczysz-
czenia powietrza, wody i gleby ponad do-
puszczalny poziom określony przepisami 
prawa. 

2. Nakaz zapewnienia ŝródła ciepła na potrzeby 
ogrzewania obiektów budowlanych poprzez 
stosowanie paliw i technologii wytwarzania 
ciepła, które nie powodujņ nadmiernych emi-
sji mogņcych szkodliwe oddziaływań na 
zdrowie ludzi i stan środowiska, mogņ powo-
dowań szkodň w dobrach materialnych, po-
garszań walory estetyczne środowiska lub ko-
lidowań z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska. 

3. Obowiņzek zaopatrzenia w wodň z sieci wo-
dociņgowej oraz docelowo odprowadzenia 
ścieków sanitarnych, wód opadowych i roz-
topowych do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego. 

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bytowych do ziemi. 

5. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości 
zgodnie z zasadami aktów prawa miejscowe-
go. 

6. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu 
inne uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub 
środowiska, wkomponowania istniejņcych 
pojedynczych drzew i zespołów zieleni w pro-
jektowane zagospodarowanie terenu. 

7. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

8. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności 
wpływajņcych na stosunki wodne, za wyjņt-
kiem zmian zwiņzanych z robotami budowla-
nymi prowadzonymi na podstawie pozwole-
nia na budowň lub zgłoszenia. 

9. W przypadku budowy, nadbudowy, rozbu-
dowy, przebudowy lub odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania obiektów bu-
dowlanych obowiņzek stosowania najbardziej 
efektywnych oraz zaawansowanych techno-
logii i metod prowadzenia tej działalności, 
majņcych na celu eliminowanie emisji lub, je-
şeli nie jest to praktycznie moşliwe, ograni-
czanie emisji i wpływu na środowisko, jako 
całośń zabezpieczeń technicznych dla ochrony 
środowiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz innych walorów, w 
tym przyrodniczych. 

10. Pod wzglňdem dopuszczalnego poziomu ha-
łasu tereny zalicza siň do terenów przezna-
czonych na cele zabudowy zwiņzanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
şy, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami z 
zakresu ochrony środowiska. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Ustala siň strefň ochrony konserwatorskiej w oto-
czeniu 100,00m od zabytkowego obiektu sakral-
nego, jakim jest kościół św. Benedykta, której gra-
nice pokazano na rysunku planu, wymagajņcņ 
szczególnych zasad dla inwestowania i zagospo-
darowania terenu: 
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1. nowņ zabudowň naleşy projektowań w sposób 

rozwaşny i przemyślany, który nie wpłynie ne-
gatywnie na odbiór zabytkowego kościoła, 

2. nowo-projektowanym budynkom naleşy nadań 
współczesne formy architektoniczne, ale re-
spektujņce zabytkowe otoczenie, wyklucza siň 
wprowadzenie form stanowiņcych dominanty 
dla kościoła, 

3. naleşy zachowań jednolity charakter nowo bu-
dowanych budynków pod wzglňdem ich gaba-
rytów, wysokości, geometrii dachów, 

4. zachowań istniejņcņ zieleń, usuniňcie drzew (w 
tym drzew owocowych) i krzewów, zabiegi pie-
lňgnacyjne w drzewostanie, wprowadzenie 
nowych nasadzeń wymaga uzyskania pozwo-
lenia konserwatorskiego, 

5. zakaz wprowadzania nośników reklamowych (z 
wyjņtkiem tablic urzňdowych, tablic pamiņtko-
wych, okolicznościowych), w tym wykorzysty-
wanie ogrodzeń, słupów oświetleniowych pod 
ich umieszczanie; projekty tablic pamiņtko-
wych, okolicznościowych oraz lokalizacjň tablic 
urzňdowych, pamiņtkowych i okolicznościo-
wych naleşy uzgodniń z właściwym konserwa-
torem zabytków, 

6. etap projektowania naleşy poddań konsulta-
cjom roboczym z właściwym konserwatorem 
zabytków oraz uzyskań pozwolenie konserwa-
torskie na realizacje inwestycji przed wystņpie-
niem o pozwolenie na budowň lub zgłoszenie. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Teren przeznaczony do realizacji inwestycji 
celu publicznego. 

2. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury lub ich zespołów odpowiednio 
wkomponowanych w układy roślinności, jako 
istotnego czynnika kreacji przestrzeni publicz-
nych. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Maksymalna wysokośń górnej krawňdzi elewa-
cji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 
7,5m. 

2. Maksymalna wysokośń budynku – 11,0m. 

3. Minimalna wysokośń górnej krawňdzi elewacji 
budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 4,5m. 

4. Maksymalny kņt nachylania połaci dachowych 
– 40 stopni. 

 

5. Układ połaci dachowych – jednospadowe, 
dwuspadowe lub czterospadowe. 

6. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku 
do frontu działki lub terenu – równoległy. 

7. Maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudowy 
działki lub terenu – 60%. 

8. Minimalny wskaŝnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 30%. 

9. Maksymalny współczynnik intensywności netto 
zabudowy – 0,45. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

Zakaz podziału nieruchomości. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Dostňpnośń komunikacyjna z ulicy 3KDL. 

2. Wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakresie 
wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych, zgodnie z 
§ 8. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania i lokali-
zowania obiektów tymczasowych. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 15. Karta terenu UK Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Do-
brzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 
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I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
 

NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

015. UK 20 969m2 TERENY KULTU RELIGIJNEGO 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego. 

1. Budynki uşyteczności publicznej przeznaczone 
na potrzeby kultu religijnego w zabudowie 
wolno stojņcej lub grupowej oraz budynki za-
mieszkania zbiorowego na potrzeby miňdzy in-
nymi: działalności zakonnej, opiekuńczej, so-
cjalnej, medycznej lub pomocy psychologicz-
nej. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy: budynki kultu 
religijnego oraz zwiņzane z nimi obiekty sakral-
ne, w tym świņtynie i obiekty zgromadzeń reli-
gijnych, kaplice, domy parafialne, domy za-
konne i inne. 

3. W budynkach moşna wydzielań samodzielne 
lokale mieszkalne oraz lokale na cele niemiesz-
kalne zwiņzane z potrzebami i działalnościņ pa-
rafii. 

4. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) w odniesieniu do budowy nowych budyn-
ków, odbudowy oraz rozbudowy i nadbu-
dowy istniejņcych budynków, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

2) linie zabudowy nie dotyczņ drugorzňdnych 
elementów budynku, takich jak: balkony, 
loggie, werandy oraz zadaszenia wejśń, 
wjazdów i miejsc na pojemniki do groma-
dzenia odpadów stałych. 

5. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, 
lokalizowane od strony dróg publicznych: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 

2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

6. Dopuszcza siň sytuowanie ścian budynków w 
odległości 1,5m od granicy z sņsiedniņ działkņ 
budowlanņ lub bezpośrednio przy tej granicy, 
jeşeli nie narusza to przepisów szczególnych. 

7. Na działkach budowlanych dopuszcza siň bu-
dowň wolno stojņcych wiat, altan, budynków 
gospodarczych i garaşowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Zakaz lokalizowania przedsiňwziňń, których 
uşytkowanie bňdzie skutkowań przekrocze-
niem uciņşliwości spowodowanych przez ha-
łas, wibracjň, zakłócenia elektryczne i pro-
mieniowanie lub przekroczeniem zanieczysz-
czenia powietrza, wody i gleby ponad do-
puszczalny poziom określony przepisami 
prawa. 

2. Nakaz zapewnienia ŝródła ciepła na potrzeby 
ogrzewania obiektów budowlanych poprzez 
stosowanie paliw i technologii wytwarzania 
ciepła, które nie powodujņ nadmiernych emi-
sji mogņcych szkodliwe oddziaływań na 
zdrowie ludzi i stan środowiska, mogņ powo-
dowań szkodň w dobrach materialnych, po-
garszań walory estetyczne środowiska lub ko-
lidowań z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska. 

3. Obowiņzek zaopatrzenia w wodň z sieci wo-
dociņgowej oraz docelowo odprowadzenia 
ścieków sanitarnych, wód opadowych i roz-
topowych do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego. 

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bytowych do ziemi. 

5. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości 
zgodnie z zasadami aktów prawa miejscowe-
go. 

6. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu 
inne uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub 
środowiska, wkomponowania istniejņcych 
pojedynczych drzew i zespołów zieleni w pro-
jektowane zagospodarowanie terenu. 

7. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

8. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności 
wpływajņcych na stosunki wodne, za wyjņt-
kiem zmian zwiņzanych z robotami budowla-
nymi prowadzonymi na podstawie pozwole-
nia na budowň lub zgłoszenia. 
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9. Zakaz lokalizacji budynków z pomieszczenia-

mi przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w pa-
sie terenu o szerokości 12m stanowiņcym 
strefň bezpieczeństwa po 6m od osi linii elek-
troenergetycznych 15 kV do czasu ich ska-
blowania. 

10. W przypadku budowy, nadbudowy, rozbu-
dowy, przebudowy lub odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania obiektów bu-
dowlanych obowiņzek stosowania najbardziej 
efektywnych oraz zaawansowanych techno-
logii i metod prowadzenia tej działalności, 
majņcych na celu eliminowanie emisji lub, je-
şeli nie jest to praktycznie moşliwe, ograni-
czanie emisji i wpływu na środowisko, jako 
całośń zabezpieczeń technicznych dla ochrony 
środowiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz innych walorów, w 
tym przyrodniczych. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Ustala siň strefň ochrony konserwatorskiej, w oto-
czeniu 100,00m od zabytkowego obiektu sakral-
nego, jakim jest kościół św. Benedykta, wpisany w 
dniu 18 czerwca 1979r. do rejestru zabytków pod 
nr 515, której granice pokazano na rysunku planu, 
wymagajņcņ szczególnych zasad dla inwestowa-
nia i zagospodarowania terenu, w celu ochrony 
wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony 
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
zewnňtrznych: 

1) nowņ zabudowň naleşy projektowań w sposób 
rozwaşny i przemyślany, który nie wpłynie ne-
gatywnie na odbiór zabytkowego kościoła, 

2) nowo-projektowanym budynkom naleşy nadań 
współczesne formy architektoniczne ale re-
spektujņce zabytkowe otoczenie, wyklucza siň 
wprowadzenie form stanowiņcych dominanty 
dla kościoła, 

3) naleşy zachowań jednolity charakter nowo bu-
dowanych budynków pod wzglňdem ich gaba-
rytów, wysokości, geometrii dachów, 

4) zachowań istniejņcņ zieleń, usuniňcie drzew (w 
tym drzew owocowych) i krzewów, zabiegi pie-
lňgnacyjne w drzewostanie, wprowadzenie 
nowych nasadzeń wymaga uzyskania pozwo-
lenia konserwatorskiego, 

5) zakaz wprowadzania nośników reklamowych (z 
wyjņtkiem tablic urzňdowych, tablic pamiņtko-
wych, okolicznościowych), w tym wykorzysty-
wanie ogrodzeń, słupów oświetleniowych pod 
ich umieszczanie; projekty tablic pamiņtko-
wych, okolicznościowych oraz lokalizacjň tablic 

urzňdowych, pamiņtkowych i okolicznościo-
wych naleşy uzgodniń z właściwym konserwa-
torem zabytków, 

6) etap projektowania naleşy poddań konsulta-
cjom roboczym z właściwym konserwatorem 
zabytków oraz uzyskań pozwolenie konserwa-
torskie na realizacje inwestycji przed wystņpie-
niem o pozwolenie na budowň lub zgłoszenie. 

7) zachowań istniejņcy budynek kościoła, ozna-
czony na rysunku planu symbolem Z, w tym: 

a) kształt bryły budynku, jego wysokośń i 
kształt dachu, 

b) rozplanowanie elewacji budynku, w tym za-
chowanie usytuowania głównych wejśń do 
budynku oraz układu otworów okiennych i 
drzwiowych, podziałów architektonicznych 
elewacji i detali elewacyjnych, 

c) materiały wykończeniowe elewacji budyn-
ku. 

8) zachowań wszystkie elementy małej architektu-
ry, 

9) zachowań układ alejek pieszych. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury lub ich zespołów odpowiednio 
wkomponowanych w układy roślinności, jako 
istotnego czynnika kreacji przestrzeni publicz-
nych. 

2. Zakaz lokalizowania tablic, urzņdzeń reklamo-
wych, reklam i innych nośników informacji wi-
zualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Maksymalna wysokośń górnej krawňdzi ele-
wacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 
7,5m. 

2. Maksymalna wysokośń budynku – 9,5m. 

3. Minimalna wysokośń górnej krawňdzi elewa-
cji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu – 
5,5m. 

4. Maksymalny kņt nachylania połaci dacho-
wych – 40 stopni. 

5. Układ połaci dachowych – jednospadowe, 
dwuspadowe lub czterospadowe. 

6. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku 
do frontu działki lub terenu – równoległy. 
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7. Maksymalna wysokośń wolno stojņcych wiat, 

altan, budynków gospodarczych i garaşo-
wych – 5,5m. 

8. Maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudowy 
działki lub terenu – 30%. 

9. Minimalny wskaŝnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej – 50%. 

10. Maksymalny współczynnik intensywności 
netto zabudowy – 1,2. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. Ze wzglňdu na niebez-
pieczeństwo powodzi w przypadku budowy, 
przebudowy, rozbudowy i odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytkowania budynków z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt 
ludzi, minimalna rzňdna poziomu parteru wy-
nosi 62,00m n.p.m. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

Zakaz podziału nieruchomości. 

 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Dostňpnośń komunikacyjna z ulic: KDZ i 3KDL. 

2. Wskaŝniki ilościowe i jakościowe w zakresie 
wymagań i obowiņzków budowy, urzņdzenia 
lub wydzielenia miejsc postojowych, zgodnie z 
§ 8. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Dopuszcza siň lokalizacjň tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, w tym kiosków i pawilo-
nów sprzedaşy, na czas organizacji lokalnych im-
prez, jarmarków, okazjonalnych targów, świņt 
religijnych i innych, jednakşe nie dłuşej niş na 
okres 14 dni, których lokalizacja nie powoduje 
istotnych utrudnień w korzystaniu z tych terenów i 
uzyskała zgodň właściciela lub właściwego za-
rzņdcy działki lub terenu. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 16. Karta terenu 1ZP Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Do-
brzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 
 

I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
 

NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

016. 1ZP 1 972m2 TEREN ZIELENI URZŅDZONEJ 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. Dopuszczalne formy zieleni urzņdzonej: ogól-
nodostňpna zieleń publiczna, obiekty małej ar-
chitektury, a takşe urzņdzenia budowlane zwiņ-
zane z potrzebami urzņdzenia i utrzymania zie-
leni oraz obsługi uşytkowników. 

2. Na obszarze zieleni urzņdzonej moşna budo-
wań, urzņdzań lub wydzielań miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych na powierzchni 
nie wiňkszej niş 40% powierzchni działki lub te-
renu. 

3. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, 
lokalizowane od strony dróg publicznych: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 

2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 
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3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-
dowiska wkomponowania istniejņcych poje-
dynczych drzew i zespołów zieleni w projekto-
wane zagospodarowanie terenu. 

2. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

3. Zakaz: 

1) dokonywania zmian w naturalnym ukształ-
towaniu terenu, w szczególności wpływajņ-
cych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia, 

2) odprowadzania nieoczyszczonych wód opa-
dowych i roztopowych do ziemi, w przypad-
ku realizacji miejsc parkingowych, 

4. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości w 
zgodzie z zasadami aktów prawa miejscowego 
przez właścicieli, uşytkowników wieczystych 
lub zarzņdców nieruchomości. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Nie wystňpujņ obiekty budowlane lub obszary, 
które wymagajņ wprowadzenia form ochrony 
zabytków, nie wystňpujņ równieş nieruchomości 
wymagajņce ochrony, jako obiekty dziedzictwa 
kulturowego lub dobra kultury współczesnej. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury lub ich zespołów odpowiednio 
wkomponowanych w układy roślinności, jako 
istotnego czynnika kreacji przestrzeni publicz-
nych. 

2. Zakaz rozmieszczenia tablic, urzņdzeń rekla-
mowych, reklam i innych nośników informacji 
wizualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Zakaz zabudowy. 

2. Minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 60%. 

3. Dopuszcza siň realizacjň: 

1) nowych nasadzeń, 

2) elementów infrastruktury technicznej. 

4. Obowiņzek zabezpieczenia dostňpu do drogi 
publicznej dla terenu 2ZP. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

Dopuszcza siň scalenie i podział nieruchomości na 
podstawie przepisów odrňbnych z uwzglňdnie-
niem powierzchni niezbňdnej do wydzielenia dzia-
łek gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie 
dróg istniejņcych, dopuszcza siň takşe łņczenie 
działek i ponowny ich podział z uwzglňdnieniem 
ustaleń planu miejscowego. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

Dostňpnośń komunikacyjna z ulic: 1KDL i 3KDL 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z zapisami § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Dopuszcza siň budowň tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, w tym kiosków i pawilo-
nów sprzedaşy, na czas organizacji lokalnych im-
prez, jarmarków, okazjonalnych targów, w tym 
staroci, sprzedaşy sezonowych i innych, jednakşe 
nie dłuşej niş na okres 14 dni, których lokalizacja 
nie powoduje istotnych utrudnień w korzystaniu z 
tych terenów i uzyskała zgodň właściciela lub wła-
ściwego zarzņdcy działki lub terenu. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 17. Karta terenu 2ZP Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Do-
brzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 
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I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
 

NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

017. 2ZP 10 036m2 TEREN ZIELENI URZŅDZONEJ 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 

1. Pod pojňciem zieleni urzņdzonej naleşy rozu-
mień ogólnodostňpnņ zieleń publicznņ. 

2. Dopuszcza siň lokalizacjň cmentarza. 

3. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, 
lokalizowane od strony dróg publicznych i in-
nych miejsc publicznych: 

1) wysokośń, materiały, forma i kolorystyka 
analogiczna do ogrodzenia istniejņcego 
cmentarza. 

2) dopuszcza siň realizacjň ogrodzenia aşuro-
wego, co najmniej powyşej 0,6m od pozio-
mu terenu o łņcznej powierzchni prześwitów 
i otworów co najmniej 25% powierzchni 
czňści ogrodzenia miňdzy słupami; maksy-
malna wysokośń ogrodzenia nie moşe prze-
kraczań 1,8m od poziomu przylegajņcego 
istniejņcego, bņdŝ projektowanego chodni-
ka, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-
dowiska wkomponowania istniejņcych poje-
dynczych drzew i zespołów zieleni w projekto-
wane zagospodarowanie terenu. 

2. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

3. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności wpły-
wajņcych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia. 

4. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości w 
zgodzie z zasadami aktów prawa miejscowego 
przez właścicieli, uşytkowników wieczystych 
lub zarzņdców nieruchomości. 

 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Nie wystňpujņ obiekty budowlane lub obszary, 
które wymagajņ wprowadzenia form ochrony 
zabytków, nie wystňpujņ równieş nieruchomości 
wymagajņce ochrony, jako obiekty dziedzictwa 
kulturowego lub dobra kultury współczesnej. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury lub ich zespołów odpowiednio 
wkomponowanych w układy roślinności, jako 
istotnego czynnika kreacji przestrzeni publicz-
nych. 

2. Zakaz rozmieszczenia tablic, urzņdzeń rekla-
mowych, reklam i innych nośników informacji 
wizualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Zakaz zabudowy. 

2. Minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

3. Dopuszcza siň realizacjň: 

1) nowych nasadzeń, 

2) elementów infrastruktury technicznej. 

4. Obowiņzuje ujednolicona nawierzchnia alejek i 
obiektów małej architektury. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 
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VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

Dopuszcza siň scalenie i podział nieruchomości na 
podstawie przepisów odrňbnych z uwzglňdnie-
niem powierzchni niezbňdnej do wydzielenia dzia-
łek gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie 
dróg istniejņcych, dopuszcza siň takşe łņczenie 
działek i ponowny ich podział z uwzglňdnieniem 
ustaleń planu miejscowego. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

Dostňpnośń komunikacyjna z ulic: 1KDL i 3 KDL 
poprzez teren 1ZP. 

 

 

 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z zapisami § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania i lokali-
zowania obiektów tymczasowych. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 18. Karta terenu ZC Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu połoşonego 
w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykow-
skiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 
 

I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
 

NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

018. ZC 25 723m2 CMENTARZ 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

Określa siň warunki, jakie powinno spełniań ogro-
dzenie terenu cmentarza: 

1) wysokośń zgodna z istniejņcym ogrodzeniem 
cmentarza, 

2) materiały, forma i kolorystyka analogiczna do 
istniejņcego ogrodzenia. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-
dowiska, zachowania zieleni zlokalizowanej na 
terenie cmentarza. 

2. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

3. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności wpły-
wajņcych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia. 

 

4. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości w 
zgodzie z zasadami aktów prawa miejscowego 
przez właścicieli, uşytkowników wieczystych 
lub zarzņdców nieruchomości. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

1. Ustala siň strefň ochrony konserwatorskiej, 
obejmujņcņ teren cmentarza rzymsko - katolic-
kiego przy ul. Kolejowej w Płocku, której grani-
ce pokazano na rysunku planu, w celu ochrony 
istniejņcego układu urbanistycznego i przyrod-
niczego. 

2. W odniesieniu do terenu cmentarza nakłada siň 
obowiņzek zachowania: 

1) układu mogił i alejek, 

2) starodrzewia, 

3) zabytkowych nagrobków. 

3. Usuniňcie drzew (w tym drzew owocowych) i 
krzewów, zabiegi pielňgnacyjne w drzewosta-
nie, wprowadzenie nowych nasadzeń wymaga 
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, 

4. Realizacja prac konserwatorskich przy zabyt-
kowych nagrobkach, wprowadzenie obiektów 
małej architektury (ławki, śmietniczki, ogrodze-
nia mogił, oświetlenie cmentarza), wymiana 
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lub budowa nowej nawierzchni alejek, wymia-
na lub budowa nowego ogrodzenia wymaga 
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury lub ich zespołów odpowiednio 
wkomponowanych w układy roślinności, jako 
istotnego czynnika kreacji przestrzeni publicz-
nych. 

2. Zakaz lokalizowania tablic, urzņdzeń reklamo-
wych, reklam i innych nośników informacji wi-
zualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Zachowań istniejņce zagospodarowanie cmen-
tarza. 

2. Nakaz utrzymania: 

1) historycznie ukształtowanego układu prze-
strzennego alej i kwater, 

2) istniejņcego układu zieleni niskiej i wysokiej 
oraz dopuszczenie usuniňcia pojedynczych 
drzew dla zachowania bezpieczeństwa od-
wiedzajņcych cmentarz. 

3. Dopuszcza siň realizacjň elementów infrastruk-
tury technicznej. 

4. Pas terenu o szerokości nie mniejszej niş 5m od 
strony terenów U i 1ZP przeznaczyń na szpaler 
zieleni wysokiej i średnio-wysokiej. 

5. Wyznacza siň minimalny wskaŝnik powierzchni 
biologicznie czynnej – 20%. 

6. Obowiņzuje ujednolicona nawierzchnia alejek i 
obiektów małej architektury. 

 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

Zakaz podziału nieruchomości. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

Dostňpnośń komunikacyjna z ulic: 2KDD i 3KDL. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z zapisami § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania i lokali-
zowania obiektów tymczasowych. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 19. Karta terenów 1ZR i 2ZR Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoşonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i 
Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 
I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

019. 1ZR 15 069m2 TEREN ZIELENI NATURALNEJ 

020. 2ZR 4 657m2 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. Pod pojňciem zieleni naturalnej rozumie siň: 
zbiorowiska roślinne podlegajņce procesom 
naturalnej sukcesji i umoşliwiajņce utrzymanie 
ponadlokalnych powiņzań przyrodniczych. 

2. Określa siň warunki, jakie powinny spełniań 
ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, 
lokalizowane od strony dróg publicznych: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
şe przekraczań 1,8m od poziomu przylegajņ-
cego istniejņcego, bņdŝ projektowanego 
chodnika, 
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2) ogrodzenie powinno byń aşurowe, co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu o 
łņcznej powierzchni prześwitów i otworów 
co najmniej 25% powierzchni czňści ogro-
dzenia miňdzy słupami, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych lub şelbetowych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

2. Zakaz dokonywania zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, w szczególności wpły-
wajņcych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia. 

3. Obowiņzek utrzymania porzņdku i czystości w 
zgodzie z zasadami aktów prawa miejscowego 
przez właścicieli, uşytkowników wieczystych 
lub zarzņdców nieruchomości. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Nie wystňpujņ obiekty budowlane lub obszary, 
które wymagajņ wprowadzenia form ochrony 
zabytków, nie wystňpujņ równieş nieruchomości 
wymagajņce ochrony, jako obiekty dziedzictwa 
kulturowego lub dobra kultury współczesnej. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Zakaz rozmieszczenia tablic, urzņdzeń reklamo-
wych, reklam i innych nośników informacji wizu-
alnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu 

1. Zakaz zabudowy. 

2. Dopuszcza siň pozostawienie obecnego uşyt-
kowania. 

3. Zachowań istniejņce nasadzenia. 

4. Dopuszcza siň realizacjň: 

1) nowych nasadzeń, 

2) elementów infrastruktury technicznej. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Tereny połoşone na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

1. Dopuszcza siň scalenie i podział nieruchomości 
na podstawie przepisów odrňbnych z uwzglňd-
nieniem powierzchni niezbňdnej do wydziele-
nia działek gruntu pod drogi; dopuszcza siň 
takşe łņczenie działek i ponowny ich podział. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

Dostňpnośń komunikacyjna z ulicy 2KDL. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z zapisami § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania i lokali-
zowania obiektów tymczasowych 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 20. Karta terenu KDZ Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Do-
brzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 

I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

021. KDZ 16 967m2 TERENY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ULICA ZBIORCZA 
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II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebu-
dowy naleşy wprowadziń zróşnicowanie i wy-
róşnienie w rodzaju stosowanej nawierzchni w 
strefie przejśń dla pieszych i innych punktów, 
jak zjazdy, waşnych dla bezpieczeństwa osób 
niepełnosprawnych poruszajņcych siň na wóz-
kach inwalidzkich korzystajņcych z chodników 
oraz osób słabowidzņcych i niewidomych. 

2. Na etapie projektowania zamierzeń inwesty-
cyjnych w zakresie formy małej architektury 
(słupki, barierki, murki, płotki, oświetlenie), 
formy zieleni urzņdzonej, nawierzchni na od-
cinkach ulicy, zlokalizowanej poza ustalonymi 
granicami strefy ochrony konserwatorskiej na-
leşy uzyskań opiniň właściwego konserwatora 
zabytków oraz plastyka miasta w celu zacho-
wania ciņgłości przestrzennej ulicy. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Wszelkie przedsiňwziňcia inwestycyjne muszņ 
spełniań wymogi najlepszej dostňpnej techno-
logii. 

2. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-
dowiska, wkomponowania istniejņcych poje-
dynczych drzew i zespołów zieleni w projekto-
wane zagospodarowanie terenu, zachowanie 
szpalerów zieleni przyulicznej. 

3. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

4. Zakaz: 

1) dokonywania zmian w naturalnym ukształ-
towaniu terenu, w szczególności wpływajņ-
cych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia, 

2) odprowadzania nieoczyszczonych wód opa-
dowych i roztopowych do rowów meliora-
cyjnych, rowów przydroşnych oraz ziemi. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Dla czňści ulicy KDZ ustala siň strefň ochrony kon-
serwatorskiej, wyznaczonej w otoczeniu 100,00m 
od zabytkowego obiektu sakralnego, jakim jest 
kościół św. Benedykta, której granice pokazano na 
rysunku planu, wymagajņcņ szczególnych zasad 
dla inwestowania i zagospodarowania terenu: 

 

1) poprzez konsultacje z właściwym konserwato-
rem zabytków etapu projektowania zamierzeń 
inwestycyjnych oraz uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego na ich realizacjň, przed wy-
stņpieniem o pozwolenie na budowň lub zgło-
szeniem, 

2) usuniňcie drzew i krzewów, zabiegi pielňgna-
cyjne w drzewostanie, wprowadzanie nowych 
nasadzeń wymaga uzyskania pozwolenia kon-
serwatorskiego. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala siň teren przeznaczony do realizacji in-
westycji celu publicznego polegajņcej na bu-
dowie, utrzymywaniu oraz wykonywaniu robót 
budowlanych przy drodze publicznej, a takşe 
pod budowň i utrzymywanie ciņgów drenaşo-
wych, przewodów i urzņdzeń słuşņcych do 
przesyłania płynów, pary, gazów i energii elek-
trycznej, a takşe innych obiektów i urzņdzeń 
niezbňdnych do korzystania z tych przewodów i 
urzņdzeń. 

2. Wyznacza siň teren przeznaczony na drogň oraz 
obiekty budowlane i urzņdzenia techniczne 
zwiņzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 
obsługņ ruchu, a takşe urzņdzenia zwiņzane z 
potrzebami zarzņdzania drogņ. 

3. Zakaz lokalizowania tablic, urzņdzeń reklamo-
wych, reklam i innych nośników informacji wi-
zualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych – od 
14,5m do 17m. 

2. Jedna jezdnia o szerokości 7 m z 1 pasem ru-
chu w kaşdym kierunku jazdy. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Teren połoşony na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

Dopuszcza siň łņczenie działek i ponowny ich po-
dział. 
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IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Zakaz wyznaczania w liniach rozgraniczajņcych 
drogi pasów postojowych i miejsc postojo-
wych. 

2. Dopuszcza siň w liniach rozgraniczajņcych dro-
gi: 

1) realizacjň zjazdów na przyległe nieruchomo-
ści, 

2) sytuowanie urzņdzeń drogowych zwiņza-
nych z utrzymaniem i obsługņ ruchu, 

3) realizacjň sieci infrastruktury technicznej nie 
zwiņzanej z utrzymaniem i obsługņ ruchu, 

4) budowň ekranów akustycznych. 

 

 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z zapisami § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania i lokali-
zowania obiektów tymczasowych. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 21. Karta terenów 1KDL, 2KDL i 3KDL Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu połoşonego w rejonie ulic: Kolejowej, 
Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie 
w Płocku 

 
I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

022. 1KDL 4135m2 TERENY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ULICA LOKALNA 

023. 2KDL 7228m2 

024. 3KDL 6553m2 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

1. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebu-
dowy naleşy wprowadziń zróşnicowanie i wy-
róşnienie w rodzaju stosowanej nawierzchni w 
strefie przejśń dla pieszych i innych punktów, 
jak zjazdy, waşnych dla bezpieczeństwa osób 
niepełnosprawnych poruszajņcych siň na wóz-
kach inwalidzkich korzystajņcych z chodników 
oraz osób słabowidzņcych i niewidomych. 

2. Na etapie projektowania zamierzeń inwesty-
cyjnych w zakresie formy małej architektury 
(słupki, barierki, murki, płotki, oświetlenie), 
formy zieleni urzņdzonej, nawierzchni na od-
cinkach ulicy 3KDL, zlokalizowanej poza usta-
lonymi granicami strefy ochrony konserwator-
skiej naleşy uzyskań opiniň właściwego kon-
serwatora zabytków oraz plastyka miasta w ce-
lu zachowania ciņgłości przestrzennej ulicy. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Wszelkie przedsiňwziňcia inwestycyjne muszņ 
spełniań wymogi najlepszej dostňpnej techno-
logii. 

2. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-

dowiska, wkomponowania istniejņcych poje-
dynczych drzew i zespołów zieleni w projekto-
wane zagospodarowanie terenu, zachowanie 
szpalerów zieleni przyulicznej. 

3. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

4. Zakaz: 

1) dokonywania zmian w naturalnym ukształ-
towaniu terenu, w szczególności wpływajņ-
cych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia, 

2) odprowadzania nieoczyszczonych wód opa-
dowych i roztopowych do rowów meliora-
cyjnych, rowów przydroşnych oraz ziemi. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

1. Dla czňści ulicy 3KDL ustala siň strefň ochrony 
konserwatorskiej, wyznaczonej w otoczeniu 
100,00m od zabytkowego obiektu sakralnego, 
jakim jest kościół św. Benedykta, której granice 
pokazano na rysunku planu, wymagajņcņ 
szczególnych zasad dla inwestowania i zago-
spodarowania terenu: 
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1) poprzez konsultacje z właściwym konserwa-
torem zabytków etapu projektowania zamie-
rzeń inwestycyjnych oraz uzyskania pozwo-
lenia konserwatorskiego na ich realizacjň, 
przed wystņpieniem o pozwolenie na bu-
dowň lub zgłoszeniem, 

2) usuniňcie drzew i krzewów, zabiegi pielň-
gnacyjne w drzewostanie, wprowadzanie 
nowych nasadzeń wymaga uzyskania po-
zwolenia konserwatorskiego. 

2. Wprowadza siň strefň ochrony zieleni, obejmu-
jņcņ odcinek pasa drogowego ul. Krakówka od 
ulicy Dobrzykowskiej (KDZ) do południowej 
granicy cmentarza (ZC), w której usuniňcie 
drzew i krzewów, zabiegi pielňgnacyjne w 
drzewostanie, wprowadzanie nowych nasa-
dzeń wymaga uzyskania pozwolenia konserwa-
torskiego. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala siň teren przeznaczony do realizacji in-
westycji celu publicznego polegajņcej na wy-
dzieleniu obszaru pod budowň lub poszerzenie 
publicznej drogi lokalnej oraz pod budowň, 
utrzymywanie i wykonywanie robót budowla-
nych przy tej drodze, a takşe pod budowň i 
utrzymywanie ciņgów drenaşowych, przewo-
dów i urzņdzeń słuşņcych do przesyłania pły-
nów, pary, gazów i energii elektrycznej, a takşe 
innych obiektów i urzņdzeń niezbňdnych do ko-
rzystania z tych przewodów i urzņdzeń. 

2. Wyznacza siň teren przeznaczony pod wytwo-
rzenie lub poszerzenie pasa drogowego pu-
blicznej drogi lokalnej wydzielony liniami roz-
graniczajņcymi, przeznaczony na drogň oraz 
obiekty budowlane i urzņdzenia techniczne 
zwiņzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 
obsługņ ruchu, a takşe urzņdzenia zwiņzane z 
potrzebami zarzņdzania drogņ. 

3. Zakaz lokalizowania tablic, urzņdzeń reklamo-
wych, reklam i innych nośników informacji wi-
zualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych ulic: 

1) 1KDL – 16m, 

2) 2KDL – od 16m do 18m, 

3) 3KDL – od 9m do 13,5m. 

2. Dla ulic: 

1) 1KDL i 2KDL jedna jezdnia o szerokości 6m z 
1 pasem ruchu w kaşdym kierunku jazdy. 

2) 3KDL jedna jezdnia o szerokości 5,5m z 1 
pasem ruchu w kaşdym kierunku jazdy. 

3. W liniach rozgraniczajņcych ulic 1KDL i 2KDL 
naleşy przewidzień zieleń urzņdzonņ zajmujņcņ 
nie mniej niş 15% powierzchni tego terenu. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Tereny połoşone na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

1. W przypadku scalenia i podziału nieruchomości 
na podstawie przepisów odrňbnych uwzglňdniń 
powierzchniň niezbňdnņ do wydzielenia działek 
gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie 
dróg istniejņcych. 

2. Dopuszcza siň łņczenie działek i ponowny ich 
podział. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji. 

Dopuszcza siň w liniach rozgraniczajņcych dróg: 

1) realizacjň zjazdów na przyległe nieruchomości, 

2) sytuowanie urzņdzeń drogowych zwiņzanych z 
utrzymaniem i obsługņ ruchu, 

3) realizacjň sieci infrastruktury technicznej nie 
zwiņzanej z utrzymaniem i obsługņ ruchu. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

W liniach rozgraniczajņcych ulic 1KDL i 2KDL do-
puszcza siň budowň tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, w tym kiosków ulicznych i 
pawilonów sprzedaşy ulicznej, na czas organizacji 
lokalnych imprez, jarmarków, okazjonalnych tar-
gów, w tym staroci, sprzedaşy sezonowych i in-
nych, jednakşe nie dłuşej niş na okres 14 dni, któ-
rych lokalizacja nie powoduje istotnych utrudnień 
w korzystaniu z tych terenów i uzyskała zgodň 
właściciela lub właściwego zarzņdcy działki, tere-
nu lub dróg publicznych. 
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XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 22. Karta terenów 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD 
Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu połoşonego w rejonie ulic: Ko-
lejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu 
Radziwie w Płocku 

 
I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

025. 1KDD 2 476m2 TERENY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ULICA DOJAZDOWA 

026. 2KDD 3 098m2 

027. 3KDD 1 295m2 

028. 4KDD 5 173m2 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudo-
wy naleşy wprowadziń zróşnicowanie i wyróşnie-
nie w rodzaju stosowanej nawierzchni w strefie 
przejśń dla pieszych i innych punktów, jak zjazdy, 
waşnych dla bezpieczeństwa osób niepełno-
sprawnych poruszajņcych siň na wózkach inwa-
lidzkich korzystajņcych z chodników oraz osób 
słabowidzņcych i niewidomych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Wszelkie przedsiňwziňcia inwestycyjne muszņ 
spełniań wymogi najlepszej dostňpnej techno-
logii. 

2. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-
dowiska, wkomponowania istniejņcych poje-
dynczych drzew i zespołów zieleni w projekto-
wane zagospodarowanie terenu, zachowanie 
szpalerów zieleni przyulicznej. 

3. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

4. Zakaz: 

1) dokonywania zmian w naturalnym ukształ-
towaniu terenu, w szczególności wpływajņ-
cych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia, 

2) odprowadzania nieoczyszczonych wód opa-
dowych i roztopowych do środowiska. 

IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

1. Dla czňści ulic 3KDD, 4KDD ustala siň strefň 
ochrony archeologicznej, której granice poka-
zano na rysunku planu, obejmujņcņ obszar ba-

dań archeologicznych w celu rozpoznania, 
udokumentowania i zabezpieczenia zabytku ar-
cheologicznego. 

2. W strefie ochrony archeologicznej ustala siň 
zakres ochrony zabytków archeologicznych 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala siň teren przeznaczony do realizacji in-
westycji celu publicznego polegajņcej na wy-
dzieleniu obszaru pod budowň lub poszerzenie 
publicznej drogi dojazdowej oraz pod budowň, 
utrzymywanie i wykonywanie robót budowla-
nych przy tej drodze, a takşe pod budowň i 
utrzymywanie ciņgów drenaşowych, przewo-
dów i urzņdzeń słuşņcych do przesyłania pły-
nów, pary, gazów i energii elektrycznej, a takşe 
innych obiektów i urzņdzeń niezbňdnych do ko-
rzystania z tych przewodów i urzņdzeń. 

2. Wyznacza siň teren przeznaczony pod wytwo-
rzenie lub poszerzenie pasa drogowego pu-
blicznej drogi dojazdowej wydzielony liniami 
rozgraniczajņcymi, przeznaczony na drogň oraz 
obiekty budowlane i urzņdzenia techniczne 
zwiņzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 
obsługņ ruchu, a takşe urzņdzenia zwiņzane z 
potrzebami zarzņdzania drogņ. 

3. Zakaz lokalizowania tablic, urzņdzeń reklamo-
wych, reklam i innych nośników informacji wi-
zualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych ulic: 

1) 1KDD - 10m, 

2) 2KDD - od 8m do 9,5m, 

3) 3KDD - 14m, 

4) 4KDD - od 8m do 8,5m. 
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2. Dla ulic oznaczonych w planie symbolami 

1KDD i 3KDD obowiņzuje jedna jezdnia o sze-
rokości 6m z 1 pasem ruchu w kaşdym kierun-
ku jazdy. 

3. Dla ulic oznaczonych w planie symbolami 
2KDD i 4KDD obowiņzuje jedna jezdnia o sze-
rokości 5m z 1 pasem ruchu w kaşdym kierun-
ku jazdy. 

4. W liniach rozgraniczajņcych ulicy 3KDD naleşy 
przewidzień zieleń urzņdzonņ zajmujņcņ nie 
mniej niş 15% powierzchni tego terenu. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Tereny połoşone na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

1. W przypadku scalenia i podziału nieruchomości 
na podstawie przepisów odrňbnych uwzglňdniń 
powierzchniň niezbňdnņ do wydzielenia działek 
gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie 
dróg istniejņcych. 

2. Dopuszcza siň łņczenie działek i ponowny ich 
podział. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

Dopuszcza siň w liniach rozgraniczajņcych dróg: 

1) realizacjň zjazdów na sņsiadujņce tereny; 

2) sytuowanie urzņdzeń drogowych zwiņzanych z 
utrzymaniem i obsługņ ruchu; 

3) realizacjň sieci infrastruktury technicznej nie 
zwiņzanej z utrzymaniem i obsługņ ruchu. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z zapisami § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania i lokali-
zowania obiektów tymczasowych. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

§ 23. Karta terenów 1KDP i 2KDP Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoşonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i 
Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 
I. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

 
NUMER SYMBOL POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZENIE TERENU 

029. 1KDP 1 618m2 TERENY KOMUNIKACJI OGÓLNODOSTŇPNEJ 
CIŅG PIESZO-JEZDNY 030. 2KDP 599m2 

 
II. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudo-
wy naleşy wprowadziń zróşnicowanie i wyróşnie-
nie w rodzaju stosowanej nawierzchni w strefie 
przejśń dla pieszych i innych punktów, jak zjazdy, 
waşnych dla bezpieczeństwa osób niepełno-
sprawnych poruszajņcych siň na wózkach inwa-
lidzkich korzystajņcych z chodników oraz osób 
słabowidzņcych i niewidomych. 

III. Ustalenia dotyczņce zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Wszelkie przedsiňwziňcia inwestycyjne muszņ 
spełniań wymogi najlepszej dostňpnej techno-
logii. 

2. Obowiņzek, o ile nie sprzeciwiajņ siň temu inne 
uwarunkowania, w tym zagroşenie şycia lub 

zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub śro-
dowiska, wkomponowania istniejņcych poje-
dynczych drzew i zespołów zieleni w projekto-
wane zagospodarowanie terenu, zachowanie 
szpalerów zieleni przyulicznej. 

3. Usuwanie drzew i krzewów dopuszczalne jest 
według przepisów o ochronie przyrody. 

4. Zakaz: 

1) dokonywania zmian w naturalnym ukształ-
towaniu terenu, w szczególności wpływajņ-
cych na stosunki wodne, za wyjņtkiem 
zmian zwiņzanych z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na podstawie pozwolenia na 
budowň lub zgłoszenia, 

2) odprowadzania nieoczyszczonych wód opa-
dowych i roztopowych do środowiska. 
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IV. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Nie wystňpujņ obiekty budowlane lub obszary, 
które wymagajņ wprowadzenia form ochrony 
zabytków, nie wystňpujņ równieş nieruchomości 
wymagajņce ochrony, jako obiekty dziedzictwa 
kulturowego lub dobra kultury współczesnej. 

V. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala siň dostňp do dróg publicznych poprzez 
ciņgi pieszo-jezdne, jeşeli nieruchomośń nie 
przylega bezpośrednio do drogi publicznej. 

2. Zakaz lokalizowania tablic, urzņdzeń reklamo-
wych, reklam i innych nośników informacji wi-
zualnej. 

VI. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych ciņgów 
pieszo-jezdnych: 

1) 1KDP – od 8,25m do 14,5m, zakończony pla-
cem manewrowym – 22m, 

2) 2KDP – od 5,5m do 9m. 

2. W liniach rozgraniczajņcych ciņgów pieszo-
jezdnych naleşy przewidzień zieleń urzņdzonņ 
zajmujņcņ nie mniej niş 10% powierzchni tego 
terenu. 

VII. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziemnych 

1. Tereny połoşone na obszarze potencjalnego 
zagroşenia powodziņ. 

2. Nie wystňpujņ obszary podlegajņce ochronie 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze lub zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

VIII. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomości 

1. W przypadku scalenia i podziału nieruchomości 
na podstawie przepisów odrňbnych uwzglňdniń 
powierzchniň niezbňdnņ do wydzielenia działek 

gruntu pod nowe ciņgi pieszo-jezdne lub pod 
poszerzenie istniejņcych ciņgów pieszo-
jezdnych. 

2. Dopuszcza siň łņczenie działek i ponowny ich 
podział. 

IX. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 

1. Nawierzchnia ciņgów pieszo-jezdnych utwar-
dzona rozbieralna. 

2. Dopuszcza siň w liniach rozgraniczajņcych ciņ-
gów: 

1) sytuowanie urzņdzeń drogowych zwiņza-
nych z utrzymaniem i obsługņ ruchu, 

2) realizacjň sieci infrastruktury technicznej nie 
zwiņzanej z utrzymaniem i obsługņ ruchu, 

3) z terenu 1KDP realizacjň zjazdów na sņsia-
dujņce tereny. 

X. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej 

Zgodnie z zapisami § 7. 

XI. Ustalenia dotyczņce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i 
uşytkowania terenów 

Zakaz tymczasowego zagospodarowania i lokali-
zowania obiektów tymczasowych. 

XII. Ustalenia dotyczņce stawek procentowych 
stanowiņcych podstawň do określania jednorazo-
wej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości 

0% 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 24. Wykonanie uchwały 

Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi 
Miasta Płocka. 

§ 25. Do spraw wszczňtych a niezakończonych 
ostatecznņ decyzjņ stosuje siň przepisy niniejszej 
uchwały. 

§ 26. Wejście w şycie uchwały 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Płocka: 

Tomasz Korga 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 719/LI/10 

Rady Miasta Płocka 
z dnia 25 maja 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA PŁOCKA 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu połoşonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w zwiņzku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta Płocka nie uwzglňdnia uwag za-
mieszczonych w ponişszym wykazie. 

 
Lp. Data 

wpływu 
Nazwisko, imiň, 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres  
zgłaszajņcego 

uwagi 

Treśń uwagi Oznaczenie  
nieruchomości,  

której dot. uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości,  

której uwaga dotyczy 

Uzasadnienie 
nieuwzglňdnienia uwag 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 12.03.2010r. Sławomir  
Fijałkowski 
Bogusław Osiecki 
Henryk Andrzej 
Piekarz 

Z uwagi na koniecznośń 
wysokiego fundamentowania 
budynków obnişyń minimalnņ 
rzňdnņ parteru, np. do 
wysokości 58 m n.p.m. lub 
nie określań jej szczegółowo, 
o ile jest to zgodne z przepi-
sami 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
oznaczone symbo-
lem MN i tereny 
zabudowy mieszka-
niowej i usługowej 
oznaczone symbo-
lem MNU 

Ze wzglňdu na niebezpie-
czeństwo powodzi w 
przypadku budowy, 
przebudowy, rozbudowy 
i odbudowy, a takşe 
zmiany sposobu uşytko-
wania budynków z po-
mieszczeniami przezna-
czonymi na stały pobyt 
ludzi, minimalna rzňdna 
poziomu parteru wynosi 
62.00m n.p.m. 

 

Nie jest moşliwe obnişenie minimal-
nej rzňdnej parteru do wysokości 58m 
n.p.m. lub nie określanie jej szczegó-
łowo ze wzglňdu na wystňpujņce na 
tym terenie zagroşenie powodziowe. 
Zgodnie ze "Studium dla potrzeb 
planów ochrony przeciwpowodzio-
wej" opracowanym  
w 2006 roku przez Regionalny Zarzņd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 
tereny lewobrzeşnej czňści miasta 
Płocka pozostajņ w strefie potencjal-
nego zagroşenia powodziņ i sņ 
naraşone na zalew  
w przypadku nieskuteczności istniejņ-
cych zabezpieczeń, miňdzy innymi na 
skutek przerwania wału przeciwpo-
wodziowego lub przelania siň wody 
przez koronň wału. Ponadto  
z informacji uzyskanej z Oddziału 
Zarzņdzania Kryzysowego Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych Urzňdu 
Miasta Płocka wynika, şe rzňdna 
zwierciadła wody dwustuletniej  
w tym rejonie wynosi około 61,733m 
n.p.m. co skutkowało ustaleniem  
w projekcie planu rzňdnej poziomu 
parteru budynków mieszkalnych na 
poziomie 62,00 m n.p.m. Natomiast 
obnişenie wysokości ścian piwnic 
ponad poziom gruntu powinno byń 
przedmiotem rozwiņzań archiekto-
niczno - konstrukcyjnych poszczegól-
nych budynków mieszkalnych na 
etapie wykonywania projektów 
budowlanych 

Przewodniczņcy Rady Miasta Płocka: 
Tomasz Korga 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 719/LI/10 

Rady Miasta Płocka 
z dnia 25 maja 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA PŁOCKA 

o sposobie realizacji, zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoşonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Płocka rozstrzyga, co nastňpuje: 

I. Sposób realizacji zadań, które naleşņ do zadań własnych gminy 

1. Wykupy gruntów przeznaczonych na cele publiczne pod nowe drogi i ciņg pieszo-jezdny obejmujņ tereny 
oznaczone w planie symbolami: 

1KDL, 2KDL, 3KDD i 2KDP - o powierzchni 12 490m2 x 50zł/m2 = 624 500zł; 

2. Wykupy gruntów pod inne inwestycje celu publicznego: 

- modernizacjň istniejņcych dróg i ciņgu pieszo-jezdnego obejmujņ tereny oznaczone w planie symbo-
lami: 

KDZ, 3KDL, 2KDD, 4KDD i 1KDP - o powierzchni 5 725m2 x 50zł/m2 = 286 250zł; 

3. Budowa urzņdzeń infrastruktury technicznej, w tym: 

a) ulice i chodniki – ok. 10 000m2 x 120 zł/m2 = 1 200 000zł 

b) kanalizacja deszczowa – ok. 2 635m x 460zł/ m = 1 212 100zł 

c) sień wodociņgowa – ok. 1 100m x 150zł/m = 165 000zł 

d) kanalizacja sanitarna – ok. 1 040m x 400zł/m = 416 000zł 

II. Zasady finansowania 

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

2. Zadania z zakresu budowy ulic finansowane bňdņ przez budşet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej finansowane bňdņ 
przez budşet miasta lub Wodociņgi Płockie Sp. z o. o. 

4. Wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu gminy po uchwaleniu planu zostanņ wpisane do Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Płocka: 

Tomasz Korga 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


