
Uzasadnienie
wymagane art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z póź. zm.)

dotyczy Uchwały Nr 981.LXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum 
Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Piłsudskiego i Alei Wolności - etap I.

1. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.
1) W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego, zgodnie z wymogami zawartymi 

w art.3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c i art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z póź. zm.), podano do publicznej wiadomości:
a) ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 10.05.2016 r. oraz obwieszczenie na 

stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy, umieszczone od dnia 10.05.2016 r. do dnia 
02.05.2016 r., zawierające informacje o przystąpieniu do sporządzania projektu planu i o jego 
przedmiocie oraz o możliwości składania wniosków;

b) ogłoszenie prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 08.11.2022 r., oraz obwieszczenie na 
stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy, umieszczone od dnia 08.11.2022 r. do 
dnia 07.12.2022 r., zawierające informację o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko do publicznego wglądu, wraz z 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,
- terminie ustalonym na dzień 25.11.2022 r. i sposobie przeprowadzenia dyskusji publicznej nad 

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

planu miejscowego, w terminie do 29.12.2022 r.

2) Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 oraz z 2023 r. poz. 2747) projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum Częstochowy, w rejonie Alei 
Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Piłsudskiego i Alei Wolności - etap I był wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 16.11.2022 r. do 15.12.2022 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".

2. Informacje o sposobie w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi 
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu. 
1) W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie składania uwag wpłynęła 

1 uwaga do projektu planu. Uwaga osoby fizycznej dotyczyła całego obszaru objętego planem 
i obejmowała wniosek o zmianę ustaleń § 5 ust. 14 pkt 1 w brzmieniu: „dominant lub akcentów 
wysokościowych oraz pomieszczeń technicznych o powierzchni nie przekraczającej łącznie 30 % 
powierzchni zabudowy budynku i do wysokości nie większej niż 3,0m ponad wysokość budynków”.

2) Po analizie zgłoszonej uwagi Prezydent Miasta Częstochowy rozpatrzył ją zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzeniem 
Nr 2594.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. rozstrzygnął o nieuwzględnieniu uwagi osoby fizycznej. Zapis 
planu § 5 ust. 14 pkt 1) dotyczący dopuszczenia na budynkach (ponad dopuszczoną w ustaleniach 
szczegółowych wysokość zabudowy) lokalizacji „dominant lub akcentów wysokościowych oraz 
pomieszczeń technicznych o powierzchni nie przekraczającej łącznie 10% powierzchni zabudowy budynku 
i do wysokości nie większej niż 3,0 m ponad wysokość budynków”, ma na celu umożliwienie realizacji 
obiektów technicznych, niezbędnych do obsługi tej zabudowy (np.: części technicznych dźwigów, 



klimatyzacji, sterowni itp.). Zwiększenie w § 5 ust. 14 pkt 1) parametru 10% powierzchni zabudowy 
budynku do 30 % (zgodnie z wniesioną uwagą) mogłoby prowadzić do realizacji dodatkowej kondygnacji 
zabudowy, co nie było celem tego zapisu planu.
Sposób rozpatrzenia postulatu osoby fizycznej nie skutkował korektą projektu planu i ponowieniem 
części procedury sporządzania planu.

3) 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. W zakresie zagadnień ochrony środowiska oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag i wniosków.

4) Informacja na temat formuły przeprowadzenia dyskusji publicznej została upubliczniona poprzez 
Ogłoszenie zamieszczone na łamach Gazety Wyborczej w dniu 08.11.2022 r. oraz Obwieszczenie 
zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w dniu 08.11.2022 r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie w sali nr 108 Urzędu Miasta Częstochowy przy 
ul. Śląskiej 11/13  została wyznaczona na dzień 25 listopada 2022 r. na godz. 14. 
W dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, nie uczestniczyli mieszkańcy ani 
właściciele nieruchomości objętych planem.

5) 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 
(-) Ryszard Stefaniak 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


