
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  Miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku w skali 1:1000.

2. Granice  terenu  objętego  planem miejscowym będącym przedmiotem zamówienia  określa 
Uchwała  Nr  870/LI/2014  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  30  września  2014  roku  w  sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - 
południe” w Płocku, stanowiąca załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

3. Powierzchnia terenu objętego sporządzeniem planu miejscowego wynosi około 74 ha. Teren 
objęty planem zlokalizowany jest we wschodniej  części  miasta w odległości  ok. 4 km od 
centrum  oraz  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  osiedla  Podolszyce  Północ.  Jest  to  obszar  o 
niewielkich  różnicach  w  ukształtowaniu  terenu.  Wyjątek  stanowi  część  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie wschodniej granicy miasta, gdzie wyraźnie zaznacza się jar rzeki Rosicy pełniący 
ponadlokalną  funkcję  przyrodniczą.  Jest  to  obszar  w  niewielkim  stopniu  zurbanizowany. 
Zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  z  usługami  zlokalizowana  jest  wzdłuż  al.  Armii 
Krajowej.  Na  pozostałym  obszarze  dominuje  rozproszona  zabudowa  jednorodzinna  i 
zagrodowa  (w  szczególności  w  rejonie  ulicy  Urodzajnej).  Od  strony  zachodniej  teren 
obejmuje fragment nowo wybudowanej północno – zachodniej obwodnicy Płocka.

4. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności  z  przepisami  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodny z 
ustawą z  dnia  3  października  2008 roku o udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko, z uwzględnieniem potrzeb przedmiotowego zamówienia.

5. Wymagany zakres planu określa art 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w 
sprawie  wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego.

Termin  realizacji –  ustala  się  termin  15  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy.  Terminy 
realizacji poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do projektu 
umowy.

Załączniki:
1. Uchwała Nr 870/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  30 września 2014 roku w sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
„Żyzna - południe” w Płocku.

2. Wzór umowy.


