
UCHWAŁA NR 832.LX.2022 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów 

i Kusięckiej 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Rada Miasta Częstochowy 

uchwala: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej nazywaną dalej „zmianą 

planu” po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, przyjętego uchwałą nr 263.XX.2019 Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. 

2. Zmiana planu obejmuje zmianę poszczególnych zapisów części tekstowej planu, stanowiącej  treść 

uchwały nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r. z późn. zm., (jt. Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2020 r. poz. 4288), oraz odpowiednią zmianę rysunku planu w granicach obszaru objętego zmianą 

planu, zgodnie z uchwałą nr 601.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie Legionów i Kusięckiej, zmienioną uchwałą 

nr 681.XLIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2021 r. 

§ 2. 1. W uchwale nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r. z późn. zm., 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie 

w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 

a) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 

1 m;”; 

2) w § 7 

a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8B083F4E-8A8B-4599-865F-E0801EB391A4. Podpisany Strona 1



„1) linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolami IT1 i E;”; 

3) w § 11 

a) ust. 1 w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) istniejąca droga, oznaczona symbolem KD4;”; 

4) w § 15 

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: PU5, PU6, PU7 i PU10 ustala 

się:”, 

b) ust. 3 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) wprowadza się nakaz uwzględnienia istniejących w granicach terenów oznaczonych 

symbolami PU5, PU6 i PU10 napowietrznych sieci elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia, z zachowaniem warunku określonego w § 9 ust. 5 uchwały, z dopuszczeniem 

przebudowy tych sieci;”, 

c) w ust. 3 pkt 3 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„w strefie kontrolowanej gazociągu, znajdującej się w granicach terenu oznaczonego 

symbolem PU10, obowiązują ograniczenia wynikające z Rozporządzenia  Ministra Gospodarki 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);”, 

d) w ust. 5 pkt 3 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„w strefie kontrolowanej gazociągu, znajdującej się w granicach terenu oznaczonego 

symbolem PU9, obowiązują ograniczenia wynikające z Rozporządzenia  Ministra Gospodarki 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie;”; 

5) w § 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IT1 ustala się:” 

6) w § 18 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD1, KD2 i KD4 ustala się:”, 

b) ust. 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zachowuje się wydzielone pasy drogowe: 
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- drogi oznaczonej symbolem KD1 o szerokości w liniach rozgraniczających 

od 15 m do 32 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań – zgodnie z rysunkiem 

planu, 

- drogi oznaczonej symbolem KD4 o szerokości w liniach rozgraniczających 

22 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań – zgodnie z rysunkiem planu,”, 

c) w ust. 1 pkt 3 lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„d) w granicach terenów oznaczonych symbolami KD1, KD2 i KD4 dopuszcza się 

lokalizację:”. 

2. Na  rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 20 lutego 2014 r. z późn. zm., w granicach określonych w uchwale nr 601.XLIV.2021 Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, 

w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej, zmienionej uchwałą nr 681.XLIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 

30 września 2021 r., dokonuje się zmian, obejmujących: 

1) utworzenie terenów oznaczonych symbolami PU10 i KD4 na części terenu oznaczonego symbolem 

PU5; 

2) wprowadzenie nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż terenu drogi publicznej, oznaczonej 

symbolem KD4, w terenach oznaczonych symbolami PU5 i PU10 (w odległości 5 m od linii rozgraniczającej 

tereny); 

3) zmianę przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż wschodniej granicy terenów 

oznaczonych symbolami PU2, PU5 i PU9 (zmniejszenie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii 

rozgraniczających teren do 10 m); 

4) usunięcie terenu oznaczonego symbolem IT2; 

5) usunięcie oznaczenia o charakterze informacyjnym „projektowany gazociąg średniego ciśnienia”; 

6) wprowadzenie oznaczenia o charakterze informacyjnym w brzmieniu: „istniejący gazociąg średniego 

ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną”; 

7) zamieszczenie aktualnego wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Częstochowy, przyjętego uchwałą nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 

21 listopada 2019 r. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000, będący 

integralną częścią niniejszej uchwały; 
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2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 

planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich 

finansowania; 

3) załącznik nr 3 - dane przestrzenne dla aktu planowania przestrzennego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy 

 
 

Zbigniew Niesmaczny 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 832.LX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 maja 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 832.LX.2022 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 26 maja 2022 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miasta Częstochowy stwierdza, że uchwalenie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy 

Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej nie wiąże się z koniecznością realizacji lub finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 832.LX.2022 
Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 26 maja 2022 r. 
Zalacznik3.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8B083F4E-8A8B-4599-865F-E0801EB391A4. Podpisany Strona 1


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP/601/XLIV/2021/20210520T000000   PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP 601_XLIV_2021 20210520T000000 2021-05-20T00:00:00 Uchwała nr 601.XLIV.2021 Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. Zmiana planu Kusięcka-Legionów   2021-05-20    2021-05-20 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej powstał na kopii mapy zasadniczej w postaci rastowej (skala 1:500), pozyskanej z zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie.
       5631115.385566095 6582558.07696792 5631113.6989403 6582544.467494174 5631113.568720513 6582542.909028889 5631113.3945983015 6582528.709886332 5631113.334732082 6582515.609370976 5631113.097204484 6582444.075403238 5631116.022263778 6582440.587133679 5631115.878002118 6582420.2069979925 5631115.441472229 6582358.006539401 5631112.3740205215 6582358.226333374 5631111.608452267 6582268.33742869 5631110.971021721 6582199.898978931 5631121.40776524 6582189.54264137 5631271.128624998 6582184.620867763 5631271.137756 6582189.181196445 5631345.1349019 6582188.401654142 5631410.122419978 6582187.718934974 5631519.71823631 6582186.5677462835 5631543.877320253 6582186.314459639 5631544.023634869 6582188.3427612875 5631545.752309251 6582210.592528038 5631546.4655374875 6582229.345119414 5631547.923122742 6582248.428091979 5631550.151671716 6582282.232513788 5631559.084132013 6582317.8301863205 5631564.005001765 6582349.479489663 5631570.719052856 6582405.267917917 5631574.400756782 6582445.474136197 5631577.834635699 6582542.919213501 5631548.725866948 6582544.006764632 5631513.611924695 6582545.512222229 5631417.392474988 6582548.600157269 5631407.405503468 6582548.909683086 5631386.922114512 6582549.575344491 5631344.625688248 6582550.94390952 5631303.666834652 6582552.115108828 5631297.678547658 6582552.292771899 5631115.385566095 6582558.07696792       https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP/681_XLIX_2021   PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP 681_XLIX_2021 Uchwała nr 681.XLIX.2021 Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 601.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. Zmiana przystąpienia do zmiany planu Kusięcka-Legionów    2021-09-30  utworzenie   https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP/601/XLIV/2021   PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP 601_XLIV_2021 Uchwała nr 601.XLIV.2021 Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. Zmiana planu Kusięcka-Legionów    2021-05-20  publikacja https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1169707/uchwala-nr-601-xliv-2021    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP/Projekt_Uchwały_zmiana_Kusięcka_Legionów   PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP Projekt_Uchwały_zmiana_Kusięcka_Legionów Uchwała nr ..... Rady Mmiasta Częstochowy z dnia ..... 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. Zmiana planu Kusięcka-Legionów    2022-05-11  utworzenie    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP/Rys_planu_832_LX_2022/20220526T000000   PL.ZIPPZP.6706/246401-MPZP Rys_planu_832_LX_2022 20220526T000000 2022-05-26T00:00:00 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. https://www.czestochowa.pl/download/4484.tif https://www.czestochowa.pl/download/4483.jpg http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177 1000 Rysunek planu 2022-05-26  
	 
		 
		 
		 
			 
				 
			
			 
			 
Qb23nD5HprDJ22Gp0VxGRYxxKVTQ+iedxptB0ywNYZNQzSdMOXTbE8W/isd6IPYp
YS/tGgYBV4aesiM496UZRw==
			
		
		 
			 
			 
p/gKnesckLV2sJFqfmtOKqfYZbJgol1ImV/8ybPBQcptj2UYG1Ulp4MAYXsC1soj
51/cfeYse4x0FVK/xoZssQ==
				
		
	
	 
nytGNGbPKZ49OLv/e8DIjP471SdIanaUl+9ER8r77DqNDRMg6kDKZkv2lvCmV8pO
orVSIApoeHFFiKpwQeUwdKePaYBeUnRrdOsqidmBqnZ52YGywGDrqNuhtcZWcHyJ
gaIGO1Rk/EiDqjWDqd4FCpK8c0pAxBhhwh0FaQhE3H+iD0RECmjHinqvvkdXRZxm
8epD+Dd1kAFlGX3H5o19QZVSVHmNLKpqJmlUry5VEvAGBjKsvKlqZ2WasBtI5I6P
kroj27wDzRxNReTX+szQCsMSpSjsqFS0T41EhHIENsvfQPUaHkLXkGTXSc2nUVtv
/dpDfctWahO+BhC/XCeqOA==
	
	 
		 Zbigniew Paweł Niesmaczny
		 
			 
				 
omZIUL5e8R4M+qF6sg992y4ssIGilHifY2AVo2CZy/2DDsuvjFflem2GgxZuEuoR
OWMs2S5TcYVTrW/5ZRl1bxf/wRQaoKNQ1RK5ZwTRfYBVLWXQik9HdKfYG4wxu9oH
vkHvJN0BQmzRmTcF3FYKKykWwT8N3uof1bbb4QS8f58EofJsO6iAjkfV2MVsE4KB
idP3IkJ/r+Rqw+2a5xapq6grWS9icrLC/hcM1759BJGcj7j4OhUSX8j0o1OLhPFg
WttvlbKJhvOkg4vnQF03iCmutciO1/MY94T2qB0HaLSP/yapWE0i+3cxZ1ES1itG
rLsrCo2MD+zo6ZvWufCPXQ==
				
				 AQAB
			
		
		 
			 
				 2.5.4.97=VATPL-5250001090, CN=CUZ Sigillum - QCA1, O=Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., C=PL
				 5607425658092705086
			
			 2.5.4.97=VATPL-5732745883, 2.5.4.16=0%\0C\0EÅ�lÄ�ska 11/13\0C\1342-217 CzÄ�stochowa, CN=Zbigniew Paweł Niesmaczny, 2.5.4.5=PNOPL-66100301452, 2.5.4.42=Zbigniew Paweł, 2.5.4.4=Niesmaczny, OU=Urząd Miasta Częstochowy, O=Gmina Miasto Częstochowa, L=Częstochowa, C=PL
			 
MIIHdDCCBVygAwIBAgIITdGT7TcG1T4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYAxCzAJBgNV
BAYTAlBMMTgwNgYDVQQKDC9Qb2xza2EgV3l0d8Ozcm5pYSBQYXBpZXLDs3cgV2Fy
dG/Fm2Npb3d5Y2ggUy5BLjEcMBoGA1UEAwwTQ1VaIFNpZ2lsbHVtIC0gUUNBMTEZ
MBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwMTA5MDAeFw0yMTExMjEyMzAwMDBaFw0yMzEx
MjEyMzAwMDBaMIIBKDELMAkGA1UEBhMCUEwxFTATBgNVBAcMDEN6xJlzdG9jaG93
YTEiMCAGA1UECgwZR21pbmEgTWlhc3RvIEN6xJlzdG9jaG93YTEjMCEGA1UECwwa
VXJ6xIVkIE1pYXN0YSBDesSZc3RvY2hvd3kxEzARBgNVBAQMCk5pZXNtYWN6bnkx
GDAWBgNVBCoMD1piaWduaWV3IFBhd2XFgjEaMBgGA1UEBRMRUE5PUEwtNjYxMDAz
MDE0NTIxIzAhBgNVBAMMGlpiaWduaWV3IFBhd2XFgiBOaWVzbWFjem55MS4wLAYD
VQQQMCUMDsWabMSFc2thIDExLzEzDBM0Mi0yMTcgQ3rEmXN0b2Nob3dhMRkwFwYD
VQRhDBBWQVRQTC01NzMyNzQ1ODgzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAomZIUL5e8R4M+qF6sg992y4ssIGilHifY2AVo2CZy/2DDsuvjFflem2G
gxZuEuoROWMs2S5TcYVTrW/5ZRl1bxf/wRQaoKNQ1RK5ZwTRfYBVLWXQik9HdKfY
G4wxu9oHvkHvJN0BQmzRmTcF3FYKKykWwT8N3uof1bbb4QS8f58EofJsO6iAjkfV
2MVsE4KBidP3IkJ/r+Rqw+2a5xapq6grWS9icrLC/hcM1759BJGcj7j4OhUSX8j0
o1OLhPFgWttvlbKJhvOkg4vnQF03iCmutciO1/MY94T2qB0HaLSP/yapWE0i+3cx
Z1ES1itGrLsrCo2MD+zo6ZvWufCPXQIDAQABo4ICRTCCAkEwgdsGCCsGAQUFBwED
BIHOMIHLMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCARQwCAYGBACORgEEMHwGBgQAjkYB
BTByMDYWMGh0dHA6Ly93d3cuc2lnaWxsdW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtL1FDQTFf
UERTLnBkZhMCRU4wOBYyaHR0cDovL3d3dy5zaWdpbGx1bS5wbC9yZXBvenl0b3Jp
dW0vUUNBMV9QRFNQTC5wZGYTAlBMMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwEwYG
BACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwcwYIKwYBBQUHAQEEZzBlMD4GCCsGAQUFBzAChjJo
dHRwOi8vcmVwby5zaWdpbGx1bS5wbC9yZXBvenl0b3JpdW0vcWNhMV8yMDE3LmNl
cjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cDovL29jc3Auc2lnaWxsdW0ucGwwHQYDVR0OBBYE
FCyOGMf+HHJdbMgYO52UD+fZhw0yMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAU
QvpPhjaBnSihni0atVC7qifynLQwSgYDVR0gBEMwQTA/BgoqhGgBhvg9AAADMDEw
LwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cuc2lnaWxsdW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVt
MEIGA1UdHwQ7MDkwN6A1oDOGMWh0dHA6Ly9jcmwuc2lnaWxsdW0ucGwvcmVwb3p5
dG9yaXVtL3FjYTFfMjAxNy5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA0GCSqGSIb3DQEB
CwUAA4ICAQBpUZjtIrHdny+1hLJZtcjjnlYCyIizy1pQcr/lmVR8K+QDdqPiFMjm
eckyAVjh3p0Trnkm9XetfQK5PQkEgaIxlNJflrEbdFZvCDLe9D3/+q3TXmijuXbE
961GrzLAGllZ98PXMlshufPtD+0X2SMmdM6Pz1yidDwdjpAw/WQ7IDATUru11zRH
TSBVYx0qEyPZHRwG0kFpFOigq8UlGxlsbb/Z3/99fi7Oe9r4Rs1vMAl0FD2UH+SP
UhhK92hJTdAA9o++PE5o3SPkFUytla7ZIHIprL2l0DhaKE0fliu7/53X+AiSYhQS
ojo3ENfDza3xrEwVjh4R7CmvMriD7od6x4Zx30eJO6t6H0FfrA46HXMna7Db079k
ClXaTKemwSvU5OukXuIA0FqC5YDgu1zjszdiK2uhiIvBaQhpMAz7umJYpcAoAMJ7
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Uzasadnienie 

wymagane art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów  i Kusięckiej. 

1. Podstawa prawna 

Projekt zmiany planu miejscowego sporządzony został w następstwie podjęcia uchwały Nr 601.XLIV.2021 

Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy 

Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej, zmienionej uchwałą Nr 681.XLIX.2021 Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 30 września 2021 r. 

Przystąpienie do prac planistycznych jest związane z działaniami podejmowanymi przez Wydział Funduszy 

Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy w zakresie przygotowania atrakcyjnej oferty terenów 

inwestycyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dla pozyskania potencjalnych inwestorów. 

2. Odniesienie do obowiązujących dokumentów planistycznych 

Projekt zmiany planu nie narusza ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy (przyjętego Uchwałą Nr 263.XX.2019 Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r.) 

Obowiązujące studium, jako główny kierunek przeznaczenia terenu objętego projektem zmiany planu 

wskazuje obszar zabudowy produkcyjno-usługowej (PU). Ze względu na istniejące uwarunkowania w projekcie 

zmiany planu wyodrębniono z terenu PU5 istniejącą drogę publiczną (KD4). Jest to zgodne z zapisem ustaleń 

Kierunków zagospodarowania przestrzennego pkt 1.3.2. ppkt 7 „W obrębie wszystkich obszarów, jeśli jest to 

uzasadnione ich specyfiką lub odpowiednio do potrzeb, w planach miejscowych można wyznaczać 

następujące rodzaje przeznaczenia terenów: - Tereny dróg publicznych i wewnętrznych......” 

Obecne przeznaczenie działek określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej, przyjęty 

Uchwałą Nr 862/XLIX//2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r. z późn. zm. (jt. Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 4288 z dnia 29 maja 2020 r.). Obowiązującym planem miejscowym objęty jest obszar 

o powierzchni ok. 43 ha. Aktualnym przeznaczeniem terenu, który znalazł się w granicach opracowania są 

tereny produkcyjno-usługowe (PU2, PU5 i PU9) oraz teren infrastruktury technicznej (IT2). 

Zmiana planu dotyczy obszaru o powierzchni 16 ha i ma charakter nowelizacji dokumentu obowiązującego. 

3. Cel i zakres opracowania 
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Podjęte prace planistyczne mają na celu zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przyjętego w 2014 r. (zmienionego w 2019 r.), w zakresie: 

a) zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

b) wyodrębnienia, z terenu PU5, terenu istniejącej drogi publicznej (KD4), 

c) likwidacji terenu IT2. 

Wyznaczona, po wschodniej stronie obszaru objętego zmianą planu, linia zabudowy została zmniejszona 

z 30 m do 10 m. Ustalona w obowiązującym planie miejscowym linia zabudowy o szerokości 30 m ograniczała 

możliwość sprzedaży tego terenu pod inwestycję magazynową czy produkcyjną o powierzchni wystarczającej 

by uzasadnić koszty zakupu działki przez potencjalnego inwestora. W projekcie zmiany planu ustalono 

położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż wschodniej granicy opracowania w odległości 10 m od linii 

rozgraniczających tereny. 

Droga publiczna (klasa techniczna – droga lokalna), o długości ok. 360 m i szer. 22 m, zrealizowana 

w 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych dla obsługi komunikacyjnej terenów Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, została ujawniona na rysunku planu. 

W skutek wyodrębnienia liniami rozgraniczającymi terenu drogi publicznej z terenu PU5, podzieleniu uległ 

teren PU5 na PU5 i PU10. Jednocześnie jej wydzielenie spowodowało konieczność wprowadzenia 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż drogi publicznej (KD4). 

Ponadto powiększeniu uległa powierzchnia terenu PU, kosztem terenu IT2 (powiększenie terenu PU/ 

likwidacja terenu IT2 – o ok. 7 tys. m2). Teren IT wyznaczony został w obowiązującym planie dla lokalizacji 

obiektów liniowych, w tym w szczególności sieci gazowych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, 

dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych. Likwidacja terenu IT2 jest wynikiem rezygnacji przez Polską Spółkę 

Gazownictwa z budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 (od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy 

ul. Legionów do stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Drogowców), dla realizacji którego Rada Miasta 

Częstochowy w 2005 roku uchwaliła plan miejscowy (Uchwała nr 611/XLIII/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. 

z późn. zm.). Ponadto w 2015 r. zrealizowany został gazociąg średnioprężny DN 315 (zakres ciśnienia 100 -

350 kPa), częściowo poza obszarem planu. Dla ww. gazociągu średnioprężnego, zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640), strefa kontrolowana wynosi 1,0 m (tj. 0,5 m z obu stron osi 

gazociągu). 

Dla budowy powyższych gazociągów aktualnie brak jest uzasadnienia do utrzymywania rezerwy terenowej 

w planie miejscowym. Zmiana w powyższym zakresie możliwa była w obszarze objętym zmianą planu - 

usunięto teren oznaczony symbolem IT2, natomiast w pozostałej części obowiązującego planu miejscowego 
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(nie objętej zmianą planu) pozostał teren oznaczony symbolem IT1 wraz z przebiegiem projektowanego 

gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Zmiana ustaleń planu miejscowego dotyczy działek w większości będących własnością Skarbu Państwa 

i Gminy Miasta Częstochowy, znajdujących się w rejonie ul. Strefowej w Częstochowie, w strefie 

oddziaływania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Obejmuje tereny kształtującej się zabudowy 

produkcyjno-usługowej, w rejonie siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Lokalizację znalazły tutaj 

obiekty produkcyjne m.in. branży samochodowej i spożywczej. 

4. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawą) 

4.1.Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy: 

a) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, a także wymóg uwzględnienia 

walorów architektonicznych i krajobrazowych - pozostają bez zmian, 

b) stan wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 

i leśnych; wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagań 

ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w ustawie  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn zm.); potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa; potrzeb 

interesu publicznego; potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych; potrzeb zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności - 

pozostają bez zmian, 

c) walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności, potrzeby ochrony istniejącego stanu 

zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także wyniki przeprowadzonych 

analiz uwzględniono stosownie do uwarunkowań lokalnych, 

d) wymogi zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

• Ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz Obwieszczenie 

umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Częstochowy od dnia 18.06.2021 r. do dnia 12.07.2021 r. zawierające informacje o przystąpieniu do 

sporządzenia projektu planu i jego przedmiocie oraz możliwości składania wniosków, 

• Ogłoszenie prasowe po zmianie uchwały o przystąpieniu opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 

15 października 2021 r. oraz Obwieszczenie umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy, a także 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy od dnia 15.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. zawierające 
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informacje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i jego przedmiocie oraz możliwości składania 

wniosków, 

• Ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 15 marca 2022 r. tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Częstochowy od dnia 23 marca 2022 r. do dnia 13 kwietnia 2022 r. zawierające informacje o wyłożeniu 

do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z uzasadnieniem, w tym w wersji elektronicznej, 

w Biuletynie Informacji Publicznej, 

• umożliwienie zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu wyłożenia tj. w Miejskiej 

Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy, 

• zorganizowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 

w dniu 30 marca 2022 r., przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, 

e) wymogi zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zrealizowano poprzez: 

• ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

projektu planu określając formę, miejsce i termin składania wniosków, 

• zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy 

właściwe do uzgadniania i opiniowania, 

• uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 

• ogłoszenie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego 

wglądu na okres co najmniej 21 dni, 

• zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, umożliwienie 

zainteresowanym wniesienia uwag dotyczących projektu planu miejscowego do dnia 28 kwietnia 2022 r.; 

4.2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy 

W procesie tworzenia przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

zważając na zabezpieczenie interesu publicznego oraz możliwego uwzględnienia interesów prywatnych 

zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 

zagospodarowania, na etapie projektowym wzięto pod uwagę następujące aspekty: 

• uwarunkowania środowiskowe obszaru objętego planem, 

• istniejący stan zagospodarowania obszaru objętego zmianą planu oraz jego wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i komunikacyjną, 

• politykę Miasta określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

• wnioski zgłaszane na etapie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu przez właściwe organy 

i instytucje. 
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4.3. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy 

W procesie kształtowania struktury przestrzennej zmiany planu uwzględniono wymagania ładu 

przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni, 

Zaproponowane rozwiązania komunikacyjne dają możliwość wykorzystania istniejącego systemu 

publicznego transportu zbiorowego i pozwalają na jego dalszy rozwój. 

5. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Projekt planu zachowuje zgodność z Uchwałą nr 436/XXXII.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rady Miasta 

Częstochowy w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

i planów miejscowych miasta Częstochowy, podjętej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała, dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, możliwość 

opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego innych, niż wymienione w „Wieloletnim 

programie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2020-2023”. Projekt 

sporządzany jest w oparciu o § 3 ww. uchwały, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

możliwość opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego innych, niż wymienione 

w ww. programie. 

6. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Nie prognozuje się, aby wnioskowana zmiana planu wywołała konieczność realizacji lub finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Stan ten znajduje 

odzwierciedlenie w sporządzonej prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego. 
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