
Częstochowa, 04 marca 2022 r.

Podsumowanie i informacje
wymagane art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) 

dotyczy Uchwały Nr 787.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 
2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka
-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.

1. Projekt planu miejscowego sporządzony został w następstwie podjęcia uchwały 
Nr 600.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie w dzielnicy 
Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
Obszar objęty planem nie wyróżnia się i nie wymaga ochrony ze względu na 
istniejące walory przyrodnicze i krajobrazowe. Na obszarze objętym planem nie 
występują obszary cenne przyrodniczo, w tym ustanowione:  obszary Natura 
2000, parki narodowe i krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, 
pomniki przyrody, a także rośliny i zwierzęta chronione. Nie występują 
udokumentowane złoża kopalin oraz ustanowione obszary lub tereny górnicze. 
Nie stwierdzono występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.
Plan nie zawiera rozwiązań rodzących negatywne skutki środowiskowe oraz nie 
stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
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.

2. Odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko uzyskując 
stosowne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach pismem z dnia 22.06.2021 r. nr WOOŚ.410.2013.2021.AOK 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 
17.06.2021 r. nr NS-NZ.9022.191.2021

3. Do wyłożonego do publicznego wglądu dokumentu nie wniesiono uwag 
i wniosków w zakresie zagadnień ochrony środowiska.

4. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 
wynikającego z realizacji przyjętego dokumentu nie zostało przeprowadzone. 
Skutki realizacji ustaleń planu będą mieć charakter lokalny.



5. Oddziaływanie postanowień planu na środowisko, nie wymaga wprowadzenia 
nowych narzędzi i metod obserwacji środowiska. Procesy budowlane oraz inne 
zachodzące zmiany w zagospodarowaniu trenu i jego użytkowaniu podlegać 
będą kontroli właściwych organów nadzoru budowlanego na podstawie Prawa 
budowlanego, a także przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska.
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