
Częstochowa, 28 października 2022 r.

U Z A S A D N I E 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 informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

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 (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z póź. zm.) 
informuję, że w trakcie sporządzania projektu 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:
podano do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami zawartymi w art.3 pkt 11 a-c 
i art.39 powołanej powyżej ustawy:
1. ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. 

oraz obwieszczenia umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy a także 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy od dnia 5 czerwca do dnia 
30 czerwca 2020 r. zawierające informacje o przystąpieniu do sporządzania projektu 
planu i o jego przedmiocie oraz o możliwości składania wniosków;

2. ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 6 maja 2022r., 
oraz obwieszczenie umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy, a także 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy od dnia 6 maja do dnia 7 czerwca 
2022 r., zawierające informację o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz 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,
‒ ustalonym na dzień 31 maja 2022r. terminie i miejscu dyskusji publicznej nad 

przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami,
‒ możliwości i sposobie składania uwag, w przypadku kwestionowania ustaleń projektu 

planu miejscowego, w terminie do 29 czerwca 2022r.

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z póź. zm.) projekt 
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, 
był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2022 r. do 7 czerwca 2022 r. 
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".

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęło 6 uwag do zapisów 
projektu planu miejscowego. W przedmiocie planu złożone uwagi dotyczyły 
w szczególności:
‒ zasięgu granic obszaru objętego planem,
‒ uwzględnienia w ustaleniach planu wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
‒ zamieszczenia na rysunku planu granic obszaru narażonego na zalanie 

w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego,
‒ braku zgodności z zapisami studium w zakresie dopuszczenia w planie lokalizacji 

obiektów infrastruktury kolejowej.

Po analizie złożonych uwag do zapisów planu 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 nieuwzględnieniu 
(Zarządzenie Nr 2309.2022 z dnia 14 lipca 2022r.). 

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu złożono jedną uwagę 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, 
która dotyczyła :
‒ 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.

W odniesieniu do złożonej uwagi stwierdzono, m.in. że :

− przeznaczenie terenu położonego pomiędzy rzeką Stradomką a nasypem istniejącej 
linii kolejowej wyłącznie dla infrastruktury kolejowej nastąpiło na skutek uwzględnienia 
uwag złożonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na etapie 
uzgadniania projektu planu miejscowego, pod rygorem nie uzgodnienia projektu mpzp,

‒ wskazany teren, oznaczony w planie symbolem 2KK, 3KK, wchodzi zarówno w skład 
zamkniętych terenów kolejowych, jak też faktycznie stanowi obszar kolejowy 
rozumiany zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym jako powierzchnia gruntu 
określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, 
budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii 
kolejowej. Z przywołanej definicji, jak też rozstrzygnięć Prezesa UTK wynika, że 
działki, na których znajduje się droga kolejowa będąca linią kolejową stanowią obszar 
kolejowy, niezależnie od faktycznego stanu zagospodarowania. Działki stanowiące 
obszar kolejowy nie mogą tym samym mieć innego przeznaczenia w planie 
miejscowym jak w sposób ustanowiony w ustawie o transporcie kolejowym.

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.). 

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.

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

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Bartłomiej Sabat 


