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UCHWAŁA Nr 459/XXV/2012 
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
w sprawie zmiany Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

miasta Cz ęstochowy. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) 

Rada Miasta Cz ęstochowy 
uchwala:  

§ 1 
1. Zmienia się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Częstochowy, zwane w dalszej części uchwały „Studium”, przyjęte uchwałą nr 825/LI/2005 Rady 
Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r., zmienione: 
1) uchwałą nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r.,  
2) uchwałą nr 38/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2011 r.,  
3) uchwałą nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

2. Zmiana obejmuje obszar położony w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulicy Korfantego, 
w granicach określonych w Uchwale Nr 130/X/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 
2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. 

 
§ 2 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1:  fragment rysunku Studium w skali 1: 10 000, obejmujący obszar objęty 

zmianą; 
2) załącznik nr 2 : uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego 

zmianą Studium; 
3) załącznik nr 3 : ustalenia szczegółowe określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium; 
4) załącznik nr 4 : uzasadnienie rozwiązań przyjętych w zmianie Studium oraz synteza ustaleń 

zmian w Studium; 
5) załącznik nr 5 : wykaz zmian wprowadzonych w tekście Studium i na rysunku Studium 

„Kierunki zagospodarowania przestrzennego”; 
6) załącznik nr 6 : ujednolicony tekst Studium; 
7) załącznik nr 7 : ujednolicony rysunek Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” 

w skali 1: 10 000. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 
 

§ 4 
Prezydent Miasta Częstochowy zapewni: 

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do studium i udzielanie odpowiednich informacji; 
2) podanie do publicznej wiadomości danych o Studium, zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący 

Rady Miasta Częstochowy 
(-)  Zdzisław Wolski 

 
Za zgodność z oryginałem 
(-) Tomasz Nowak 
Naczelnik Biura Rady Miasta 

 


