UCHWAŁA NR 117/VI/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wniosk

z dnia 25.01.2019 r. w przedmiocie korekty
planowanej trasy linii kolejowej Płock – Modlin.

Na podstawie art. 223 § 1 i art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 2096 r,. z 2019 poz. 60) w związku z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1. Wniosek
z dnia 25.01.2019 r. w przedmiocie korekty
planowanej trasy linii kolejowej Płock – Modlin uznaje się za przyjęty do realizacji, przy czym jego
uwzględnienie będzie uzależnione od pozytywnej analizy na etapie prac projektowych.
§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się o ustalenia poczynione przez Komisję
Skarg Wniosków i Petycji. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka na podstawie przepisów
obowiązującego Statutu Miasta Płocka dokonała stosownej analizy wniosku.
§ 3. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła merytorycznie wniosek, a mianowicie ustaliła, jak
niżej. Wnioskodawczyni wnioskiem z dnia 25.01.2019 r. zwróciła się o zmianę trasy linii kolejowej Płock –
Modlin zaplanowanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.
Na posiedzeniu w dniu 19.02.2019 r. Komisja wysłuchała obecnej na posiedzeniu Wnioskodawczyni oraz
przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka, którzy przedstawili swoje stanowisko oraz argumentację w niniejszej
sprawie. Ponadto Prezydent Miasta Płocka pismem z dnia 12 lutego 2019 r. merytorycznie odniósł się do
wniosku. Jak wynika z w/w pisma wniosek Wnioskodawczyni został przyjęty i w przypadku zmiany Studium
zostanie przekazany wykonawcy, natomiast jego realizacja będzie uzależniona od możliwości na etapie prac
projektowych. W związku z powyższym Komisja przyjmuje, że jakkolwiek wniosek Wnioskodawczyni będzie
brany pod uwagę przy kolejnej zmianie Studium, tak jego pozytywna realizacja będzie uzależniona od
możliwości projektowych.
2. Reasumując, na posiedzeniu w dniu 19.03.2019 r. Komisja przyjęła projekt uchwały o treści niniejszej
i przedstawiła go Radzie do uchwalenia.
3. Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w dniu 19.02.2019 r.
§ 4. Rada Miasta Płocka poucza Wnioskodawczynię, że na podstawie art. 246§1 k.p.a. wnioskodawcy
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym
w Dziale VIII rozdziale 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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