
OBWIESZCZENIE NR 1.2018

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy 

ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego 
oraz terenami Galerii Jurajskiej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (jt. Dz. U z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach 
Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana 
Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 kwietnia 
2016 r. poz 2081), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 550.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w  Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, 
Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 2907).

2. Załącznik do niniejszego obwieszczenia składa się: z załącznika nr 1 - stanowiącego ujednolicony tekst 
planu, załącznika nr 2 - stanowiącego ujednolicony rysunek planu oraz załącznika nr 3 - zawierającego 
rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały Nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r.

3. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) załącznika nr 2 do uchwały Nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. poz 2081) - zawierającego rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie 
w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, 
Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, który stanowi: „Działając zgodnie 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) Rada Miasta Częstochowy stwierdza, że zmiany wprowadzone niniejszą 
uchwałą nie wiążą się z koniecznością realizacji lub finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.”;

2) załącznika nr 2 do uchwały nr 550.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017  r. 
(Urz.  Woj. Śląskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz 2907) - zawierającego rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Częstochowy o  sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, 
Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii 
Jurajskiej oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, który stanowi: 
„Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, 904, 961, 1250, 1579, 730) Rada Miasta Częstochowy stwierdza, 
że zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie wiążą się z koniecznością realizacji lub finansowania inwestycji 
z  zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.”
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4. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski
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