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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr 459/XXV/2012 
Rady Miasta Cz ęstochowy 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

 
 

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W TEK ŚCIE STUDIUM I NA RYSUNKU STUDIUM 
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”  

 
 
1. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Częstochowy, zwanego dalej „Studium”, przyjętego uchwałą nr 825/LI/2005 Rady Miasta 
Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r., zmienionego: 
− uchwałą nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r., 
− uchwałą nr 38/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2011 r., 
− uchwałą nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w części I – dodaje się punkt I.L - zawierający uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium; 
2) w części II  

a) zmienia się pojedyncze dane odnoszące się do terenów objętych zmianą Studium 
w tablicach: II.2 (w zakresie PU I i terenów leśnych), II.6 (w zakresie K-91.PU I), 

b) uzupełnia się tekst poprzez dodanie pojedynczych danych odnoszących się do terenów 
objętych zmianą Studium w tablicach: II.16 (w zakresie MP XXVI) 

3) w części IV – dodaje się punkt IV c – zawierający uzasadnienie rozwiązań i syntezę ustaleń 
zmian w Studium  

4) w części V – dodaje się punkt 6. 
 
2. Na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wprowadza się następujące 

zmiany: 
1) zmienia się kierunki zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru objętego 

zmianą Studium, w tym:  
a) wyznacza się tereny dla rozwoju zabudowy produkcyjnej (oznaczone symbolem:  

K- 91.PU I), 
2) dodaje się granice obszaru, dla którego przewiduje się sporządzenie planu miejscowego 

(oznaczone symbolem MPXXVI). 
3) granice terenu objętego zmianą Studium oznacza się na mapie czarną linią ciągłą 

o szerokości 6 pikseli oraz numerem identyfikacyjnym – Z 4  
4) oznaczenie granic terenu objętego zmianą, numer identyfikacyjny i nazwę terenu umieszcza 

się w legendzie. 
 
 
 


