
Uzasadnienie
wymagane art. 42 ust. 2 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. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.
1) W  trakcie  sporządzania  projektu  planu  miejscowego,  zgodnie  z  wymogami  zawartymi

w art.3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c i art.39 powołanej powyżej ustawy, podano do publicznej wiadomości:
a) ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 10.03.2020 r. oraz obwieszczenie na

stronie  internetowej  BIP  i  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Częstochowy,  umieszczone  od  dnia
10.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r., zawierające informacje o przystąpieniu do sporządzania projektu
planu i o jego przedmiocie oraz o możliwości składania wniosków;

b) ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 31.03.2020 r. oraz obwieszczenie na
stronie  internetowej  BIP Urzędu Miasta  Częstochowy,  umieszczone od dnia  31.03.2020 r.  do dnia
17.04.2020 r.,  zawierające informacje o wydłużeniu terminu składania wniosków do sporządzanego
planu miejscowego;

c) ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 05.03.2021 r. oraz obwieszczenie na
stronie  internetowej  BIP i  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu Miasta  Częstochowy,  umieszczone od  dnia
05.03.2021 r.  do  dnia  08.04.2021 r.,  zawierające  informację  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu
projektu planu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, a także informacje o: 
- możliwościach  zapoznania  się  z  niezbędną  dokumentacją  sprawy  i  miejscu,  w  którym  jest  ona

wyłożona do publicznego wglądu tj. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej oraz
na  stronie  internetowej  BIP  Urzędu  Miasta  Częstochowy  w  zakładce  „Prezydent  Miasta”  -
Obwieszczenia,

- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
- terminie  (ustalonym na  dzień  26.03.2021 r.)  i  sposobie  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  nad

przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami,
- możliwości  i  sposobie  składania  uwag,  w  przypadku  kwestionowania  ustaleń  projektu  planu

miejscowego, w terminie do 30.04.2021 r.

2) Na  podstawie  art.  17  ust.  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Błeszno i Stradom, w rejonie  ulic:
Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15.03.2021 r.
do 08.04.2021 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej Urzędu Miasta Częstochowy,
na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Częstochowy  w zakładce
„Prezydent Miasta” - Obwieszczenia.

2. Informacje o sposobie w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione
uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu. 
1) W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie składania uwag wpłynęły 2

pisma zawierające 5 uwag do projektu planu: 
a) 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). 

b) 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.

2) Po  analizie  zgłoszonych  uwag  Prezydent  Miasta  Częstochowy  rozpatrzył  je  zgodnie  z zasadami
określonymi w art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzeniem
Nr 1570.2021 z dnia 20 maja 2021 r. rozstrzygnął o uwzględnieniu uwagi 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, gdyż postulaty te uwzględnione były w wyłożonym do publicznego
wglądu projekcie planu. 

3) 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.

4) Informacja  na  temat  formuły  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  została  upubliczniona  poprzez
Ogłoszenie  zamieszczone  na  łamach  Gazety  Wyborczej  w  dniu  05.03.2021 r.  oraz  Obwieszczenie
zamieszczone  na  stronie  internetowej  BIP  Urzędu  Miasta  Częstochowy  w  dniu  05.03.2021 r.  
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie w formie wideokonferencji z siedziby Miejskiej
Pracowni  Urbanistyczno-Planistycznej  przy  użyciu  internetowego  systemu  wideokonferencji
BigBlueButton,  transmitującej  jednocześnie  obraz  i  dźwięk  wraz  z  umożliwieniem  zabrania  głosu,
zadawania pytań lub składania uwag w formie ustnej lub tekstowej (aktywny chat) została wyznaczona na
dzień 26 marca 2021 r. na godz. 13:00. 
W dyskusji  publicznej  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w projekcie  planu,  nie  uczestniczyli  mieszkańcy
ani właściciele nieruchomości objętych planem (nikt nie zgłosił chęci udziału w dyskusji publicznej).

5) Postępowanie  w  sprawie  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  wynikającego  z realizacji
przyjętego dokumentu nie zostało przeprowadzone, z uwagi na brak takiej konieczności.

         

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

   (-) Bartłomiej Sabat


