
Częstochowa, 04 marca 2022 r.

Uzasadnienie
zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu związanym

ze sporządzeniem dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o tym, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa

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.

Na podstawie art. 42 ust. 2 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. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) 
informuję, że w trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy 
Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte, podano do publicznej 
wiadomości, zgodnie z wymogami powołanej powyżej ustawy oraz na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) :
1. ogłoszenie prasowe zawierające informacje o przystąpieniu do sporządzania projektu 

planu i o jego przedmiocie oraz o możliwości składania wniosków;
2. ogłoszenie prasowe zawierające informację o wyłożeniu projektu planu do publicznego 

wglądu, wraz z informacjami 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 Urzędu miasta 
Częstochowy w zakładce "Prezydent Miasta - obwieszczenia" 

- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
- terminie i miejscu dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie dokumentu 
rozwiązaniami,

- terminie, możliwości i sposobie składania uwag, w przypadku kwestionowania ustaleń
projektu planu miejscowego.

Dla sporządzanego projektu planu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w art. 48 ust. 1a 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. 

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w terminach określonych ustawowo
nie wniesiono uwag i wniosków w zakresie zagadnień ochrony środowiska.

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