
Podsumowanie i informacje
wymagane art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784 i 922) 

dotyczy Uchwały  Nr 629.XLVI.2021  Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  położony  w Częstochowie,
w dzielnicach Błeszno i Stradom, w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej.

1. Uzasadnienie  wyboru  przyjętego  dokumentu  w  odniesieniu  do  rozpatrywanych  rozwiązań
alternatywnych  

Projekt  planu  miejscowego  sporządzony  został  w następstwie  podjęcia  Uchwały  Nr 323.XXV.2020
Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  położony  w Częstochowie,  w dzielnicach
Błeszno i Stradom, w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej.

Celem planu jest wprowadzenie spójnych i porządkujących zasad dla zagospodarowania i zabudowy
terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz wprowadzenie ograniczeń uniemożliwiających lokalizację
i rozwój inwestycji polegających na przetwarzaniu odpadów.

Sporządzany projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni ok. 29,3 ha, położonego pomiędzy ulicami:
Jagiellońską,  Królewską, Bór i terenami kolejowymi.  W części  środkowej  i wschodniej  zlokalizowana jest
zabudowa  usługowa  i  produkcyjna.  Część  południową  stanowią  tereny  niezabudowane,  przeznaczone
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod funkcje usługowe z produkcją.
W części zachodniej obszaru objętego granicami planu położona jest dolina rzeki Konopki oraz przylegające
do niej tereny zieleni. Są to tereny łąk i zadrzewień, stanowiące obudowę biologiczną rzeki Konopki - lokalny
korytarz  ekologiczny  w  dolinie  rzecznej,  który  z zasady  należy  chronić  przed  nadmiernym
zagospodarowaniem. 

Projekt  planu  nie  narusza  ustaleń  obowiązującego  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Częstochowy  (uchwalonego  Uchwałą  Nr  263/XX/2019  Rady
Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r.) Obowiązujące studium, jako główne kierunki przeznaczenia
terenu objętego  projektem planu,  wskazuje  obszar  zabudowy usługowej  i mieszkaniowej  (UMN),  obszar
zabudowy usługowej z produkcją (UP), obszary w ciągach dolin oraz cenne pod względem przyrodniczo-
krajobrazowym (ZE) oraz część obszaru drogi publicznych klasy zbiorczej (KDZ).

Na  terenie  objętym  planem  nie  występują  obszary  ustanowionej  ochrony  przyrodniczej:  obszary
Natura  2000,  parki  narodowe  i  krajobrazowe,  obszary  chronionego  krajobrazu,  zespoły  przyrodniczo-
krajobrazowe,  użytki  ekologiczne,  stanowiska  dokumentacyjne,  pomniki  przyrody.  Nie stwierdzono
występowania gatunków roślin chronionych, natomiast obszar ten mogą krótkotrwale odwiedzać nieliczne
gatunki ptaków objętych ochroną. 
Nie  występują  udokumentowane  złoża  kopalin  oraz  ustanowione  obszary  lub  tereny  górnicze.
Nie stwierdzono występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych. 

Dla zachowania wartości przyrodniczych i ochrony krajobrazu w projekcie planu wprowadzono tereny
zieleni  w ciągach  dolin,  cenne  pod  względem  przyrodniczo-krajobrazowym,  które pozostawia  się
w dotychczasowym  użytkowaniu   -  tereny  zieleni  w ciągach  ekologicznych(łąki,  pastwiska,  tereny
zadrzewione i zakrzewione), dopuszczając w ich granicach jedynie ekstensywne użytkowanie rekreacyjne. 

Plan nie zawiera rozwiązań rodzących znacząco negatywne skutki środowiskowe oraz nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jego uchwalenie należy postrzegać w pozytywnym wymiarze, w kontekście
ograniczenia  niekontrolowanego  i  chaotycznego  procesu  inwestycyjnego,  który  dotychczas  odbywał  się
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.  W ujęciu długofalowym należy spodziewać się pozytywnych
efektów w przemianach struktury przestrzennej obszaru. 

Projekt  planu  nie  wymagał  rozpatrywania  rozwiązań  alternatywnych  w  związku  ze  zgodnością
z podstawowymi  zasadami  ochrony  środowiska  oraz  z  głównymi  założeniami  obowiązującego  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan wykluczył rozwiązania mogące
stwarzać  konflikty  lub  kolizje  z  wymaganiami  ochrony  środowiska,  a  ostateczna  koncepcja
zagospodarowania została wybrana jako najbardziej optymalna.
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2. Sposób i zakres uwzględnienia ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko stwierdzają przyjęcie prawidłowych rozwiązań
minimalizujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. Plan nie zawiera rozwiązań
rodzących znacząco negatywne skutki środowiskowe, a jego uchwalenie należy postrzegać w pozytywnym
wymiarze.  Ustalenia planu określają  zasady realizacji  dalszego zainwestowania  w sposób ograniczający
negatywny wpływ na elementy środowiska. 
Ustalenia  planu  wprowadzają  zakaz  realizacji  inwestycji  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na
środowisko,  zakaz  realizacji  działalności  polegającej  na  przetwarzaniu  odpadów  i ich  magazynowaniu,
z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia. Ustalenia
wprowadzają  zasady  ochrony  poszczególnych  elementów  środowiska  (powietrza,  wód  podziemnych
i gruntu)  określają  zasady  gospodarki  odpadami  oraz  wskazują  tereny  chronione  przed  hałasem.
Dla poszczególnych terenów zabudowy określono wskaźniki w zakresie zachowania określonej powierzchni
biologicznie czynnej oraz ustalono zasady zagospodarowania terenów zieleni urządzonej. W celu ochrony
zasobów wód podziemnych, ustalono zasady odprowadzenia ścieków i wód opadowych.

3. Sposób rozpatrzenia i  zakres uwzględnienia opinii  organów, o których w art. 57 i  58 ustawy
o udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Projekt  planu  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska
w Katowicach pismem znak WOOŚ.410.483.2020.AOK z dnia 13 stycznia 2021 r. oraz przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie pismem znak NS/NZ.522-89/20 z dnia 28 grudnia
2020 r.

4. Sposób rozpatrzenia i zakres uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie składania uwag wpłynęły 2 pisma
zawierające 5 uwag do projektu planu.

Pismo  Rady  Dzielnicy  Błeszno  dotyczyło  całego  obszaru  objętego  planem  i  obejmowało  wnioski
o zagospodarowanie terenów zielonych pod rekreację, pozostawienie terenów zalewowych w formie pasa
zabezpieczającego przed powodzią, przeznaczenie terenu usługowo-produkcyjnego pod usługi i produkcję
nieuciążliwą dla mieszkańców oraz  uwzględnienie dla terenu składowania  zakazu składowania produktów
wpływających negatywnie na środowisko (powietrze, wody podziemne i gruntowe). 

Pismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Częstochowie dotyczyło ustalenia dla
terenu ulicy Dojazdowej funkcji drogi wewnętrznej i niezgodności tego zapisu z art.  8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r.  o drogach publicznych.  Ustalenie funkcji  drogi  wewnętrznej było warunkiem uzgodnienia projektu
planu przez właściwego zarządcę drogi (Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie), przeprowadzonego w trybie
art. 17 pkt.6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po analizie zgłoszonych uwag Prezydent Miasta Częstochowy rozpatrzył je zgodnie z zasadami określonymi
w art.  17 pkt  12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Zarządzeniem Nr 1570.2021
z dnia 20 maja 2021 r. rozstrzygnął o uwzględnieniu uwag Rady Dzielnicy Błeszno oraz o nieuwzględnieniu
uwagi Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Częstochowie. 

Uwzględnienie  postulatów Rady Dzielnicy Błeszno nie  skutkowało korektą  projektu  planu i  ponowieniem
części procedury sporządzania planu, w związku z tym, iż postulaty te uwzględnione były w wyłożonym do
publicznego wglądu projekcie planu. 
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o  środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww. planu, z możliwością
zapoznania  się  z  niezbędną  dokumentacją  sprawy.  W zakresie  zagadnień  ochrony  środowiska  oraz
prognozy oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.

5. Sposób  i  zakres  uwzględnienia  wyników  postępowania  dotyczącego  transgranicznego
oddziaływania na środowisko 

Postępowanie  w  sprawie  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  wynikającego  z  realizacji
przyjętego  dokumentu  nie  zostało  przeprowadzone.  Skutki  realizacji  ustaleń planu  będą mieć  charakter
lokalny.
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6. Propozycje dotyczące metod i  częstotliwości  przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
zapisów planu miejscowego

Oddziaływanie  postanowień  planu  na  środowisko,  nie  powinno  zmienić  się  na  tyle,  by  konieczne  było
wprowadzenie nowych narzędzi i  metod obserwacji  środowiska. Monitorowaniu powinny podlegać skutki,
które  implikują  niekorzystne  oddziaływanie  na  środowisko.  Procesy  budowlane  oraz  inne  zachodzące
zmiany w zagospodarowaniu  terenu i  jego użytkowaniu  podlegać będą kontroli  właściwych organów na
podstawie Prawa budowlanego, a także przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony
przyrody.

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

   (-) Bartłomiej Sabat
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