
PODSUMOWANIE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza,
w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Warownej, 

przyjętego Uchwałą Nr 947.LXX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2022 r.

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, 1260, 1261, 1783 i 1846).

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozwiązań alternatywnych

Opracowaniem objęty został obszar o powierzchni ok. 8 ha, zlokalizowany w Częstochowie, 
w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Warownej.
Obszar znajdujący się w granicach opracowania jest zabudowany i zagospodarowany dla funkcji 
produkcyjnej i usługowej.
Z uzasadnienia Uchwały Nr 611.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar położony w Częstochowie,  w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w rejonie ulic: Głównej, 
Tatrzańskiej, Warownej – przygotowanej i podjętej z inicjatywy grupy radnych - wynika, że celem 
opracowania jest uporządkowanie i określenie inwestycji, które mogą powstać na terenie wskazanym 
w uchwale; ograniczenie powstawania w przyszłości przedsięwzięć powodujących konflikty społeczne; 
zabezpieczenie komfortu życia mieszkańców terenów zabudowy mieszkaniowej. Cele te, jak 
przewidziano, zostaną osiągnięte poprzez przeznaczenie terenu na cele usługowe i produkcyjne, 
zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Częstochowy, przyjętym uchwałą Nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 
2019 r. (dalej – studium uikzp). Rozwiązania przewidziane w studium uikzp zmierzają do eliminowania 
lub minimalizowania oddziaływania na tereny zabudowy mieszkaniowej poprzez odpowiednie 
kształtowanie zieleni, ogrodzeń lub budynków. Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorców, przyjęcie 
planu miejscowego pozwala na ograniczenie czasu przygotowania inwestycji oraz precyzyjne 
oszacowanie kosztów inwestycji i strategii rozwoju firmy.

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: 
- obszary zabudowy usługowej z produkcją oznaczone symbolem UP, zajmujące niemal 80% 
powierzchni obszaru opracowania,
- obszary dróg publicznych - droga klasy głównej, oznaczona symbolem KDG, zajmujące ok. 10% 
powierzchni obszaru opracowania,
- obszary kolejowe, oznaczone symbolem KK, zajmujące ok. 10% powierzchni obszaru opracowania.

Z analiz z zakresu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że przeznaczeniem terenów w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w latach 1994-2003, były – odpowiednio – strefa 
przemysłowo-usługowa, strefa ulic i strefa kolei. 
Podobnie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym w 1979 r. - 
przeznaczeniem terenów były: tereny przemysłu, tereny ulic oraz tereny kolejowe. 
Zwraca uwagę fakt, iż ponad 40 lat temu obszar opracowania został zakwalifikowany do grupy 
„zainwestowanych, zachowujących dotychczasowe użytkowanie”.

Zgodnie z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko - nie analizowano 
alternatywnych rozwiązań minimalizujących lub eliminujących zagrożenia środowiska przyrodniczego 
związane z rozwiązaniami przyjętymi w 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 uwarunkowania wymagające ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 
krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej. 

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 fragmentu obszaru opracowania 
w granicach dna doliny rzecznej – terenu potencjalnych podtopień. 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 i 1726), 
jak również inne obszary cenne przyrodniczo. Nie występuje zagrożenie polami 
elektromagnetycznymi. Nie występują również warunki geologiczne dokumentowania kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

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 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 1 lipca 2021 r.) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Częstochowie.

Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakres i stopień szczegółowości 
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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. 
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.

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, 1846 i 2185), 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 znak WOOŚ.410.190.2022.AOK z dnia 20 maja 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny również zaopiniował projekt planu miejscowego pozytywnie pismem znak 
NS-NZ.9022.220.2021 z dnia 5 maja 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. Wnioski zgłoszone do projektu planu miejscowego, zostały przez 
Prezydenta Miasta Częstochowy rozpatrzone Zarządzeniem Nr 2112.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., 
opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy.

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 
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 w tym ostatnim. Wniesiono natomiast 
uwagi do sporządzonego projektu planu miejscowego. Po przeprowadzeniu analiz w niezbędnym 
zakresie, uwagi zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Częstochowy Zarządzeniem Nr 2461.2022 
z dnia 20 października 2022 r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Częstochowy.
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5. Informacje na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Zgodnie z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko - ocena skutków środowiskowych 
związanych z projektem planu obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-
Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Warownej, pozwala na 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. 
W razie stwierdzenia istotnego przekroczenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy lub 
niezachowania wymaganego minimum powierzchni biologicznie czynnej należy wnieść do właściwego 
organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji nakazującej dostosowanie zabudowy 
i zagospodarowania działki budowlanej do wskaźników określonych przepisami planu miejscowego. 

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
(-)Bartłomiej Sabat 
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