
PODSUMOWANIE
dotyczące

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony 
w Częstochowie, w dzielnicach: Lisiniec i Gnaszyn-Kawodrza, 
w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej (obszar nr 1),

przyjętego Uchwałą Nr 833.LX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 roku

zawierające:
- uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych oraz 
- informacje o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia:

1. ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
2. opinii właściwych organów (regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego);
3. zgłoszonych uwag i wniosków;
4. wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
5. propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu.

Podstawa prawna: art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozwiązań alternatywnych
Opracowaniem objęty został obszar o powierzchni ok. 65 ha, zlokalizowany w Częstochowie, 

w dzielnicach Lisiniec i Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej. Obszar 
znajdujący się w granicach opracowania jest w znacznej części zabudowany i zagospodarowany. 
Przeważa na nim funkcja mieszkaniowa i usługowa terenów i obiektów. 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. 
obszaru ma związek z regulacjami prawnymi ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych, obowiązującej od dnia 16 lipca 2016 r., zawierającej zasady wyznaczania 
strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych i wprowadzającej istotne ograniczenia nabytych praw do 
nieruchomości zlokalizowanych w obszarze strefy. Brak możliwości lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej m.in. w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej, nie jest zgodny z polityką 
przestrzenną Miasta Częstochowy, zapisaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 
2019 r. Stąd zamiar wykorzystania możliwości prawnych przewidzianych w art. 15 ust. 8 ww. ustawy - 
do dnia 16 lipca 2022 r. gmina ma czas na uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w której skład wchodzi funkcja mieszkalna) na podstawie 
przepisów dotychczasowych, tj. bez zachowania kryterium odległościowego od elektrowni 
wiatrowych. Plan miejscowy nie zawiera rozwiązań polegających na przeznaczeniu terenu pod farmę 
bądź elektrownię wiatrową. 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przyjętym uchwałą Nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r., kierunkami 
przeznaczenia odnoszącymi się do terenu objętego sporządzanym planem miejscowym, są: 
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- obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej oznaczone symbolem UMN, zajmujące ponad 50% 
powierzchni obszaru opracowania,

- obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone symbolem MNU, 
zajmujące ponad 42% powierzchni obszaru opracowania,

- obszary w ciągach dolin oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo - krajobrazowym 
oznaczone symbolem ZE, zajmujące ok. 0,2 % powierzchni obszaru opracowania,

- obszary dróg publicznych - droga klasy głównej, oznaczona symbolem KDG, zajmujące ok. 4% 
powierzchni obszaru opracowania,

- obszary kolejowe, oznaczone symbolem KK, zajmujące ok. 3% powierzchni obszaru opracowania.

W granicach obszaru objętego planem nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko - nie analizowano alternatywnych 
rozwiązań minimalizujących lub eliminujących zagrożenia środowiska przyrodniczego związane 
z rozwiązaniami przyjętymi projekcie planu, ze względu na wprowadzone w projekcie zapisy mające 
na celu ograniczenie wpływu na środowisko realizacji jego ustaleń. 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu: 
- nie występują obszary cenne przyrodniczo w tym ustanowione: obszary NATURA 2000, rezerwaty 
przyrody, parki narodowe lub 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, 
- nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub uznane za pomnik historii; nie 
utworzono parku kulturowego; nie stwierdzono występowania zabytków archeologicznych. 

Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg analizowanego dokumentu, cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, w powiązaniu z umiarkowaną ingerencją 
w środowisko projektowanych zmian zagospodarowania terenu stwierdzić należy, że nie wystąpi 
oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. W takiej sytuacji 
nie wystąpiła potrzeba poszukiwania rozwiązań alternatywnych, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 3b 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W rozwiązaniach projektowych uwzględniono położenie obszaru opracowania w granicach dna 
doliny rzecznej – terenu potencjalnych podtopień, a także potrzebę ochrony przed hałasem. Obszar 
opracowania należy do regionu wodnego Warty i obszaru dorzecza Odry. Na obszarze objętym 
opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin, tereny i obszary górnicze, ujęcia wód 
podziemnych (studnie PWiK), strefy ochronne ujęć wód podziemnych, GZWP oraz projektowane 
obszary ochronne GZWP, grunty rolne i leśne podlegające ochronie prawnej, tereny i obiekty 
chronione podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), jak również inne obszary cenne przyrodniczo. Nie występuje zagrożenie 
polami elektromagnetycznymi. Nie występują również warunki geologiczne dokumentowania 
kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 
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W toku procedury planistycznej poddano analizie możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, 
obiektów użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego z zachowaniem bezpiecznej 
odległości od istniejącego zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
zlokalizowanego w sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu, poza jego granicami; 
przeanalizowano dostępne dane nt. prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
oraz potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i jej zasięgu, o których mowa 
w art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn. zm.), w sytuacji braku przepisów wykonawczych do ww. ustawy, w zakresie sposobu 
ustalania „bezpiecznej odległości”, o których mowa w art. 73a ww. ustawy.

W wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono co następuje: 
- granice obszaru nr 1 znajdują się w odległości ponad 400 m od zakładu,
- wyznaczone w projekcie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług publicznych obejmują 
przeważnie obszary zabudowane i zagospodarowane dla takich funkcji od dziesiątek lat; stąd wniosek, 
że nie zwiększają one w sposób istotny ryzyka lub skutków poważnych awarii, w odniesieniu do stanu, 
który współtworzył uwarunkowania lokalizacyjne istniejące w czasie powstawania zakładu,
- w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć na terenie 
zakładu wykluczono ryzyko wystąpienia poważnej awarii,
- z kart informacyjnych przedsięwzięcia na terenie zakładu wynika, że wszelkie strefy zagrożenia 
wybuchem jak i odległości bezpieczne zawierają się w granicach działek inwestycyjnych, a uciążliwość 
obiektu, po realizacji inwestycji, zawiera się w granicach działek, na których jest ona zlokalizowana,
-  jednym z warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest ograniczenie uciążliwości inwestycji 
do granic obszaru, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,
- określony w projekcie budowlanym obszar oddziaływania inwestycji (w tym strefy zagrożenia 
wybuchem) ogranicza się do terenu objętego inwestycją; stwierdzono brak oddziaływania poza 
granicami obszaru, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,
- wyznaczone w projektach planów miejscowych tereny zabudowy mieszkaniowej, obiektów 
użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, zapewniają możliwość realizacji 
zabudowy z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 
2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.); wzięto również pod uwagę art. 9 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
- zastosowanie art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zmierza 
w takim kierunku, aby istniejącym zakładom, o których mowa w ust. 3 i 4, dla których bezpieczna 
odległość nie została zachowana, nałożyć dodatkowe zabezpieczenia techniczne służące zmniejszeniu 
niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są ludzie.

Właściwe organy poinformowały o przystąpieniu do działań przewidzianych w art. 73 ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

2. Informacje o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia ustaleń zawartych 
w prognozie oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego została sporządzona na 
podstawie art. 51 ust. 1 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 
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środowisko, zgodnie z przepisami art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 53 ww. ustawy, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko został uzgodniony w wyniku wystąpienia Prezydenta Miasta 
Częstochowy (wniosek z dnia 5 grudnia 2019 r.) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Częstochowie.

Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakres i stopień szczegółowości 
informacji w niej zawartych uwzględnia postanowienia wyżej wymienionych uzgodnień.
Prognoza oddziaływania na środowisko była opracowywana jednocześnie ze sporządzaniem projektu 
planu miejscowego. Dowiodła, że ustalenia projektu planu ograniczają i minimalizują zagrożenia: 
jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gruntu. 
Wprowadzają ochronę przed hałasem oraz ochronę wartości kulturowych. Projekt planu wprowadza 
m. in. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
Realizacja ustaleń projektu planu wpływa, w zróżnicowany sposób, na poszczególne komponenty 
środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, 
klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz. Realizacja 
ustaleń planu nie będzie potencjalnie niekorzystnie oddziaływać w zakresie funkcjonowania 
środowiska. Korzystne oddziaływanie ustaleń planu stwierdza się w zakresie krajobrazu. 

3. Informacje o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia opinii właściwych organów, 
o których mowa w art. 57 i 58 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

Zgodnie z art. 54 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 oraz stosownie do art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), umożliwiono dokonanie opiniowania 
projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, m. in. przez organy 
przewidziane w art. 57 i 58 tej ustawy, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopiniował projekt planu miejscowego pozytywnie 
pismem WOOŚ.410.21.2022.AOK z dnia 22 lutego 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
również zaopiniował projekt planu miejscowego pozytywnie pismem NS-NZ.9022.32.2022 z dnia 
8 lutego 2022 r. 

4. Informacje o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia uwag i wniosków
Projekt planu miejscowego został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach ww. procedury, 
zrealizowano wymogi zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski złożone przez instytucje i organy właściwe do 
opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego, a także przez zawiadomionych o przystąpieniu 
do sporządzenia projektu zarządców infrastruktury technicznej, zostały w niezbędnym zakresie 
uwzględnione w projekcie.

W wyniku procesu opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko uzyskano wymagane prawem uzgodnienia oraz opinie o projekcie. 
W ujęciu ogólnym, w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień, projekt nie wymagał wprowadzenia 
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istotnych zmian.
W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, w terminach określonych na potrzeby składania uwag do projektu 
dokumentu oraz uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, nie wniesiono uwag i wniosków.

5. Informacje na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Zgodnie z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko - ocena skutków środowiskowych 

związanych z „projektem planu obszaru obejmującego obszar położony w Częstochowie, 
w dzielnicach: Lisiniec i Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej (obszar 
nr 1)” pozwala na ogólną konstatację, iż ich urzeczywistnieniu nie będą towarzyszyły oddziaływania 
transgraniczne. 

6. Informacja na temat propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania 
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

Zgodnie z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko - nie wprowadza się rozwiązań 
mających na celu analizę skutków realizacji planu miejscowego oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania. Oceniono, iż oddziaływanie na środowisko, nawet przy pełnej realizacji projektu 
planu, nie powinno zmienić się na tyle, aby konieczne było wprowadzenie nowych narzędzi i metod 
obserwacji środowiska. 
Monitorowaniu powinny podlegać przede wszystkim te skutki realizacji ustaleń projektu planu, które 
implikują silniejsze niekorzystne oddziaływania na środowisko.
Wyznaczone w studium kierunki przeznaczenia terenu, właściwie przesądzają o przyjętych 
rozwiązaniach i istotnie ograniczają wariantowanie przestrzeni na etapie planu miejscowego. 
Rozwiązania alternatywne w tym przypadku mogą ograniczyć się do zaniechania realizacji inwestycji 
i pozostawienie terenu w obecnym stanie użytkowania.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Bartłomiej Sabat
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