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OPIS POSTĘPOWANIA
WEJŚCIE: uchwała Rady Miasta Płocka o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Działanie

Odpowiedzialny

1. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego - w zależności od
potrzeb
2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i zbieranie
wniosków
3. Przekazanie Wykonawcy materiałów wejściowych do projektu planu, w
tym wszelkich wytycznych dotyczących ochrony środowiska
przyrodniczego, wynikających z:
− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Płocka
w zakresie przyrodniczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego,
− Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla
miasta Płocka,
− Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka,
− opracowań przyrodniczych (np. opracowania ekofizjograficzne).
− wydanych decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych
− wniosków do projektu planu
3.
4.

Propozycja rozpatrzenia wniosków

Prezydent Miasta Płocka
Prezydent Miasta Płocka
Zespół Planowania
Przestrzennego

Wykonawca

Stanowisko w sprawie rozpatrzenia wniosków
Odrzucenie wniosków, jeżeli są one sprzeczne z wytycznymi
dotyczącymi ochrony środowiska przyrodniczego przekazanymi
Wykonawcy w materiałach wejściowych

Prezydent Miasta Płocka

5. Koncepcja projektu planu

Wykonawca

6. Opiniowanie koncepcji projektu planu przez wewnętrzne komórki
organizacyjne UMP (w zależności od problematyki planu), w tym ze
służbami ochrony środowiska oraz z instytucjami branżowymi

Zespół Planowania
Przestrzennego

7. Uwzględnienie opinii w zakresie ochrony środowiska

Wykonawca
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8. Sporządzenie projektu planu wraz z „prognozą oddziaływania na
środowisko” i „prognozą finansową”

Wykonawca

9.

Prezydent Miasta Płocka

Uzgodnienie i zaopiniowanie projektu planu z instytucjami
wynikającymi z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w tym z właściwymi służbami ochrony środowiska

10. W przypadku odmowy uzgodnienia, korekta projektu planu i
przekazanie do ponownych uzgodnień

Wykonawca

11. Propozycja uwzględnienia uwag wynikających z uzyskanych opinii i
uzgodnień

Wykonawca

12. Stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag wynikających z uzyskanych
opinii i uzgodnień

Wykonawca

13. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie dyskusji
publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

Prezydent Miasta Płocka

14. Propozycja rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu

Wykonawca + Zespół
Planowania Przestrzennego

15. Stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag

Prezydent Miasta Płocka

Odrzucenie uwag, jeżeli są one sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi
ochrony środowiska przyrodniczego
16. Przedłożenie do uchwalenia Radzie Miasta Płocka projektu planu

Prezydent Miasta Płocka

WYJŚCIE: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w formie uchwały Rady Miasta Płocka)
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