
Częstochowa, 28 października 2022r.

P O D S U M O W A N I E

dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, 
obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy 
Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką

przyjętego Uchwałą Nr 910.LXVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 27 października 2022 roku 

zawierające :

1. uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych,

2. informacje dotyczące sposobu i zakresu uwzględnienia ustaleń zawartych 
w prognozie oddziaływania na środowisko oraz udziału społeczeństwa 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 z póź. zm.)

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych  

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru, położonego 
w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego 
fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą 
Rzeźnicką zainicjowane zostały Uchwałą Nr 391.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 21 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.
Podjęcie prac nad planem miejscowym wynikało z potrzeby ochrony terenów zielonych 
stanowiących korytarz ekologiczny ciągu dolin rzecznych rzek Warty i Stradomki, co było 
postulowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy w ramach 
wniosków do formułowania Wieloletnich Programów Sporządzania Planów Miejscowych 
(na lata 2015-2018 i 2019-2023).
Takie zagospodarowanie obszaru objętego planem jest zgodne z polityką miasta zawartą 
w dokumencie kierunkowym, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym są to obszary w ciągach dolin oraz 
cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym (ZE), obszary zieleni urządzonej (ZU) 
oraz obszary zieleni rekreacyjnej (ZR). Zaprojektowane w planie rozwiązania są zgodne 
z dokumentem kierunkowym a zasięg przestrzenny wydzielanych terenów jest 
dostosowany do istniejących elementów zagospodarowania i faktycznego ukształtowania 
terenu, zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w studium. 
Na skutek uwag złożonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na etapie 
uzgadniania projektu planu miejscowego wskazano przeznaczenie nieruchomości 
wchodzących w skład obszaru kolejowego wyłącznie dla infrastruktury kolejowej, 
rezygnując z zagospodarowania tego terenu z zachowaniem stanu istniejącego (zieleń).



Na obszarze planu, w sąsiedztwie brzegu rzeki Stradomki, występuje siedlisko Natura 
2000 o kodzie 3260 „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami  włosieniczników 
Ranunculion fluitantis. Brak jest przesłanek do wystąpienia oddziaływań o zasięgu 
istotnym dla obszarów chronionych znajdujących się w najbliższym otoczeniu. 
Uchwalenie planu nie spowoduje znaczących zmian środowiskowych; zapisy planu 
w większości sankcjonują istniejące użytkowanie terenów zieleni przyrzecznej 
a dopuszczenie w bardzo niewielkim zakresie realizacji obiektów budowlanych 
i infrastruktury jest nieznaczące i niewiele odbiega od stanu istniejącego, co dotyczy 
zarówno terenu ZE/MN (istniejąca zabudowa w ciągu doliny rzecznej) jak też terenów 
wymienionych w Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku 
ws ustalenia terenów zamkniętych przez które przebiegają linie kolejowe.
Ochroną objęto tereny mające realne znaczenie dla środowiska przyrodniczego, 
zapobiegając niekontrolowanej urbanizacji.
Plan miejscowy nie zawiera rozwiązań rodzących znacząco negatywne skutki 
środowiskowe a jego uchwalenie należy postrzegać w pozytywnym wymiarze.
Plan miejscowy jest zgodny z zasadami ochrony środowiska a w związku z realizacją jego 
ustaleń nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko oraz powstania 
szczególnych zagrożeń dla środowiska.
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 stwarza konflikty lub kolizje z wymaganiami 
ochrony środowiska, a ostateczna koncepcja zagospodarowania została wybrana jako 
najbardziej optymalna.

2. Sposób i zakres uwzględnienia ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania 
na środowisko

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko stwierdzają przyjęcie 
prawidłowych rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania 
na środowisko. Plan nie zawiera rozwiązań rodzących znacząco negatywne skutki 
środowiskowe. Prognoza oddziaływania na środowisko nie zawiera rozwiązań 
alternatywnych w stosunku do zawartych w planie.

3. Sposób rozpatrzenia i zakres uwzględnienia opinii organów, o których w art. 57 
i 58 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko

Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach pismem znak WOOŚ.410.136.2022.AOK dnia 21 kwietnia 
2022 oraz przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Katowicach pismem znak NS-NZ.9022.80.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

4. Sposób rozpatrzenia i zakres uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu był wyłożony 
do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2022r. do dnia 7 czerwca 2022r. w siedzibie 
Miejskiej Pracowni Urbanistyczno- Planistycznej Urzędu Miasta Częstochowy, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Częstochowy w zakładce "Prezydent Miasta - Obwieszczenia".



Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu dokumentu podmioty wniosły uwagi 
do ustaleń planu oraz do prognozy środowiskowej. W przedmiocie planu złożone uwagi 
dotyczyły w szczególności:
1) zasięgu granic obszaru objętego planem,
2) uwzględnienia w ustaleniach planu wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
3) zamieszczenia na rysunku planu granic obszaru narażonego na zalanie w przypadku 

całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego,
4) braku zgodności z zapisami studium w zakresie dopuszczenia w planie lokalizacji 

obiektów infrastruktury kolejowej. 
Po analizie zgłoszonych uwag Prezydent Miasta Częstochowy rozpatrzył je zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i zdecydował o ich częściowym uwzględnieniu (Zarządzenie Nr 2309.2022 
z dnia 14 lipca 2022r.). 

W ramach złożonych uwag osoba prywatna złożyła uwagi związane z zagadnieniami 
ochrony środowiska. Dotyczyły one przeznaczenia terenu położonego pomiędzy rzeką 
Stradomką a nasypem istniejącej linii kolejowej dla rozbudowy linii kolejowej poprzez 
lokalizację infrastruktury kolejowej, w tym obiektów radiokomunikacyjnych o wysokości 
do 50m, stanowiących obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
przyrodnicze.
Po analizie uwagi zgłoszonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji planu Prezydent Miasta Częstochowy rozpatrzył ją i zdecydował o jej 
nieuwzględnieniu (Zarządzenie Nr  2308.2022 z dnia 14 lipca.2022r.). 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu 
zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie została przeprowadzona 
w formie wideokonferencji z siedziby Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej 
w dniu 31 maja 2022 roku od godziny 14, przy użyciu internetowego systemu 
wideokonferencji BigBlueButton, transmitując jednocześnie obraz i dźwięk. 
Każdemu uczestnikowi dyskusji umożliwiono zabranie głosu, zadawanie pytań 
lub formułowanie uwag w formie ustnej lub tekstowej (aktywny chat).
Informacja na temat formuły przeprowadzenia dyskusji publicznej w formie 
wideokonferencji została upubliczniona poprzez Ogłoszenie zamieszczone na łamach 
Gazety Wyborczej w dniu 6 maja 2022r. oraz Obwieszczenie zamieszczone na stronie 
internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w dniu 6 maja 2022r. Chęć wzięcia udziału 
w dyskusji zgłosiły 4 osoby, które zalogowały się do systemu i zabierały głos w trakcie 
prowadzonej wideokonferencji.

5. Sposób i zakres uwzględnienia wyników postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko 

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



6. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji zapisów planu miejscowego

Skutki realizacji postanowień planu będą podlegały bieżącemu monitoringowi 
odpowiednich służb ochrony środowiska i organów administracji. Bardzo ważny jest także 
udział społeczeństwa, nie tylko w procesie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, ale także wobec przypadków naruszenia zasad ochrony środowiska 
określonych w planie. Okresowe przeglądy zainwestowania terenów i realizacji ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być również 
przeprowadzane przez organy administracji samorządowej. Monitoring skutków realizacji 
postanowień projektu planu powinien mieć formę corocznego badanie efektów zmian 
zachodzących w środowisku i gospodarowaniu przestrzenią.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Bartłomiej Sabat 


