
UZASADNIENIE
dotyczące

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony 
w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej (obszar nr 4), 

przyjętego Uchwałą Nr 856.LXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2022 r.

zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko

Podstawa prawna: art. 42 pkt 2 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).

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej 
(obszar nr 4), zainicjowane zostały Uchwałą Nr 260.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 
listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących obszary położone w Częstochowie, w dzielnicach: Lisiniec, Gnaszyn-
Kawodrza oraz Stradom.

Wymogi zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zrealizowano poprzez:
a) ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia ww. planu miejscowego określając formę, miejsce i termin składania wniosków 
do planu,

b) zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu 
miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,

c) uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

d) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień sporządzonego projektu planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko,

e) ogłoszenie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, o wyłożeniu projektu planu do 
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia, o terminie i miejscu dyskusji 
publicznej oraz informacji dotyczących wnoszenia uwag do projektu oraz w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

f) wyłożenie do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na 
okres co najmniej 21 dni,

g) zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
h) umożliwienie zainteresowanym wniesienia uwag dotyczących projektu planu oraz w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
i) rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego wglądu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko, zarządzeniem Nr 2192.2022 Prezydenta Miasta 
Częstochowy z dnia 23 maja 2022 r.
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W terminie wyznaczonym dla składania wniosków do projektu oraz w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, nie wpłynęły wnioski ze strony społeczeństwa 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Częstochowy, w formie ogłoszenia prasowego w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Częstochowy oraz w formie karty informacyjnej w wykazie danych o dokumentach 
zawierających informację o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Częstochowy.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opiniami 
o projekcie - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Częstochowie został udostępniony do publicznego wglądu w dniach 
23.03.2022 r. - 13.04.2022 r. Zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w ww. dokumentach 
rozwiązaniami. Nikt nie był zainteresowany uczestnictwem w dyskusji; nie przyjęto ustaleń z dyskusji.

W terminach wyznaczonych na potrzeby składania uwag do projektu dokumentu oraz uwag 
i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze strony 
społeczeństwa nie wpłynęły uwagi ani wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. W ww. terminach wniesiono uwagi do sporządzonego projektu planu miejscowego. 
Uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem Nr 2192.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 
2022 r. Część uwag dotyczyła działek zlokalizowanych poza obszarem objętym projektem planu 
miejscowego bądź też zagadnień wykraczających poza ramy prowadzonej procedury planistycznej. 
Projekt nie wymagał wprowadzenia korekt w wyniku uwzględnienia uwag.

Zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent 
Miasta Częstochowy przedstawił Radzie Miasta do uchwalenia projekt planu miejscowego.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Bartłomiej Sabat
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