
UCHWAŁA NR 151.XIII.2019

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730), Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej (przyjętego uchwałą nr 
862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2014 r., poz. 1123), nazywanego dalej „planem”, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Częstochowy przyjętego uchwałą 
Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r., z późn. zm.

2. Zmiana planu dotyczy ustaleń w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy, w szczególności określających 
położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu oznaczonego symbolem PU5, zgodnie z zakresem 
określonym w uchwale Nr 829.LVII.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu.

§ 2. W uchwale nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, 
w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 1123), wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się lokalizację nowej zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy określonych na rysunku planu; położenie nieprzekraczalnych linii zabudowy należy określać 
poprzez odczyt rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali”;

2) zmienia się rysunek planu stanowiący załącznik nr 1, w granicach określonych na załączniku nr 1a do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik nr 1a – rysunek zmiany planu.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
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§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski
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Załącznik do uchwały Nr 151.XIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.
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