
UCHWAŁA NR 983.LXXV.2023 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony 

w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Ikara 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. 

z 2023r. poz. 40), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2022r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747) Rada Miasta 

Częstochowy uchwala: 

Rozdział 1. 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany w dalszej części uchwały 

"planem", obejmujący obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Ikara, 

po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Częstochowy przyjętego uchwałą Nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 

21 listopada 2019r. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 1,2 ha, zgodnie z granicami wyznaczonymi w Uchwale 

Nr 630.XLVI.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 2021r., w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony 

w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Ikara. 

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu. 

§ 2. 1. Plan składa się z integralnych części: 

1) tekstowej, której treść stanowi niniejsza uchwała; 

2) graficznej, sporządzonej w formie rysunku planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu, stanowiące załącznik nr 2; 
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3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące załącznik nr 3; 

4) dane przestrzenne dla aktu planowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 4. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są: 

1) ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem; 

2) ustalenia szczegółowe dla danego terenu; 

3) przepisy końcowe, w tym stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami: 

1) granice obszaru objętego planem miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) linia zabudowy nieprzekraczalna; 

4) symbole literowe identyfikujące przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi: 

a) MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

b) ZN,WS – teren doliny rzecznej, 

c) KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej; 

5) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat 

(p=10%), 

b) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat 

(p=1%). 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń 

planu, w tym m.in.: 

1) obszar narażony na wystąpienie powodzi, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%); 

2) rzeka Biała wg przebiegu zgodnie z danymi z Internetowego Serwera Danych Przestrzennych Urzędu 

Miasta Częstochowy 2021; 

3) obszar A terenu ochrony pośredniej strefy ochrony ujęcia wody Wierzchowisko; 
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4) budynki i działki ewidencyjne zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 

listopad 2021. 

4. Położenie linii, które nie zostały zwymiarowane w części tekstowej planu, należy określać poprzez odczyt 

rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali. 

5. Ustalenia planu, w tym definicje sformułowane w §4 ust. 1 niniejszej uchwały, nie wyłączają stosowania 

obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym dla zmiany zagospodarowania terenu lub zabudowy 

realizowanej w granicach obszaru objętego planem. 

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy; 

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć określoną planem linię ograniczającą 

możliwość lokalizacji budynków oraz budowli nadziemnych, nie będących urządzeniami budowlanymi lub 

urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy 

budynków takie jak: tarasy, balkony, okapy, wykusze oraz wejścia do budynków i elementy z nimi 

powiązane, w szczególności takie jak: schody, podesty i pochylnie dla niepełnosprawnych; 

3) powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć część powierzchni kondygnacji netto, która 

odpowiada celom i przeznaczeniu budynku, obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie 

PN-ISO 9836:2015-12P; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 

w stanie wykończonym, obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO PN-ISO 

9836:2015-12P; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający 

rodzaj użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu, któremu podporządkowane są pozostałe 

sposoby zagospodarowania terenu, określone jako dopuszczalne; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć ustalony planem rodzaj 

użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu uzupełniający przeznaczenie podstawowe i mogący 

z nim harmonijnie współistnieć z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa funkcji związanych 

z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków 

zlokalizowanych w granicach działki budowlanej; 

7) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, o określonym w planie 

przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, na rysunku planu wydzielony liniami rozgraniczającymi 

i oznaczony symbolem literowym; 
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8) usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych, przeznaczonych dla celów 

konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi. 

2. Użyte w uchwale pojęcia: 

1) uchwała – oznacza niniejszą uchwałę Rady Miasta Częstochowy; 

2) ustawa – oznacza ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) budowle hydrotechniczne – odpowiadają definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86 Poz. 579); 

4) budynek mieszkalny jednorodzinny – odpowiada definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (jt. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z póź. zm.1) ); 

5) działka budowlana – odpowiada definicji działki budowlanej zawartej w ustawie; 

6) powierzchnia biologicznie czynna – odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego, zawartej 

w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r. ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (jt. Dz.U. z 2022r. poz. 1225); 

7) projektowanie uniwersalne – odpowiada definicji zawartej w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (jt. Dz.U. z 2022r. poz.2240); 

8) przedsięwzięcia mogące: zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 

odpowiadają przedsięwzięciom wymienionym w Rozporządzeniu z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839 z 2022r. 

poz. 1071); 

9) urządzenia infrastruktury technicznej – odpowiadają obiektom, o których budowie jest mowa 

w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2021r. 

poz. 1899 z 2022r. poz. 1846 i 2185); 

10) urządzenia wodne – odpowiada definicji zawartej w ustawie z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (jt. 

Dz.U. z 2022r. poz. 2625 i 2687 z 2023r. poz. 295). 

Rozdział 2. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu wraz z ogólnymi zasadami 

kształtowania zabudowy 

§ 5. 1. Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu: 

1) poprzez określenie zasad kształtowania zabudowy i wprowadzenie nakazu: 

 
1)  z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846 i 2687 
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a) lokalizacji zabudowy zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, 

b) zachowania na terenach dopuszczonych do zabudowy elementów zagospodarowania typowych 

dla terenów podmiejskich, poprzez realizację zabudowy niskiej, z dużym udziałem terenów zieleni na 

poszczególnych działkach budowlanych, 

c) ujednolicenia formy, wystroju architektonicznego i skali zabudowy oraz elementów 

zagospodarowania terenu w obrębie poszczególnych działek, w szczególności w zakresie układu i kąta 

nachylenia połaci dachowych oraz kolorystyki, 

d) zastosowania na elewacji tynków o niskiej intensywności zabarwienia, 

e) zastosowania koloru pokrycia dachów nawiązującego do naturalnego koloru dachówki 

ceramicznej z dopuszczeniem stosowania ciemnych kolorów pokrycia dachowego w szczególności 

takich jak grafit lub ciemny brąz; 

2) poprzez określenie zasad ochrony krajobrazu i terenów zieleni i wprowadzenie: 

a) zakazu lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy o charakterze tymczasowym, poza terenami 

dopuszczonymi do zabudowy w planie, 

b) ochrony przed wprowadzeniem zabudowy, zalesień lub zwartych zadrzewień w granicy terenu 

o dużym znaczeniu dla ekspozycji krajobrazu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN,WS. 

§ 6. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce 

nie mogą naruszać norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych oraz obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

§ 7. Ustala się obowiązek zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy z uwzględnieniem 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zasadami projektowania 

uniwersalnego. 

Rozdział 3. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody wraz z określeniem szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

§ 8. 1. Wprowadza się szczególną ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzeki Białej, 

stanowiącej korytarz ekologiczny i jednocześnie obszar szczególnego zagrożenia powodzią, fragment której 

stanowi teren oznaczony symbolem ZN,WS, poprzez wprowadzenie: 

1) nakazu zachowania koryta rzeki Białej jako nieuregulowanego, z dopuszczeniem regulacji jedynie 

fragmentów koryta rzeki w przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie; 
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2) zakazu lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej 

i urządzeń wodnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu wymienionych w § 

15 ust. 2 pkt 5,6; 

3) zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu; 

4) zakazu prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych mogących powodować zmianę stosunków 

wodnych; 

5) zakazu składowania lub gromadzenia: ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz 

innych materiałów, które mogą zanieczyścić środowisko, w tym szczególnie wody lub mogących pogorszyć 

walory estetyczne środowiska. 

2. W zakresie ochrony powietrza i ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery ustala się: 

1) ograniczenie emisji zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem lub wentylacją budynków poprzez 

zasadę stosowania paliw ciekłych oraz energii ze źródeł odnawialnych, z dopuszczeniem innych rozwiązań 

technicznych, niepowodujących przekroczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska; 

2) w prowadzonej działalności usługowej stosowanie instalacji i technologii zapewniających 

ograniczenie emisji substancji wprowadzanych do powietrza, z uwzględnieniem ograniczeń lub zakazów 

wprowadzonych na podstawie przepisów z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2022r. poz.2556 i 2687). 

3. Oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością nie może powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska poza granicami nieruchomości, do której tytuł prawny ma prowadzący działalność. 

4. Wprowadza się ochronę wód płynących i podziemnych oraz gruntu poprzez: 

1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód; 

2) zakaz składowania odpadów komunalnych i przemysłowych; 

3) nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków do poziomów określonych przepisami z zakresu ustawy z dnia 

18 lipca 2001r. Prawo wodne; 

4) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się tych zanieczyszczeń do wód lub do ziemi. 

5. Przy prowadzeniu gospodarowania wodami, a w szczególności przy poborze wód i postępowaniu ze 

ściekami stosuje się odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji wymagania wynikające z przepisów 

z zakresu Prawa wodnego oraz przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jt. Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z 2022r. poz. 1549). 
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6. Przy korzystaniu z wód, odpowiednio do zakresu inwestycji, wymagane jest zachowanie regulacji 

wynikających z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

2 kwietnia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

z dnia 3 kwietnia 2014r. poz. 1974) ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem z dnia 17 lipca 2017r. 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19 lipca 2017 r., 

poz. 4337). 

7. Obszar planu w całości leży w granicach obszaru „A” terenu ochrony pośredniej strefy ochrony ujęcia 

wody „Wierzchowisko” ustanowionej Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009r. ws ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej 

„Wierzchowisko” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009r. Nr 227, poz. 4585) ze zmianą wprowadzoną 

Rozporządzeniem z dnia 4 czerwca 2013r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

zmieniającym ww rozporządzenie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 czerwca 2013r., poz. 4172); w granicach 

obszaru wymagane jest zachowanie regulacji wynikających z ww rozporządzeń. 

§ 9. W granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe, określone dla danego terenu 

nie regulują inaczej, wprowadza się zakaz lokalizacji: 

1) inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, 

wymagających utworzenia stref ochronnych, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy; 

3) stacji paliw, myjni i warsztatów samochodowych, baz transportowych, składów i magazynów oraz 

obiektów sprzedaży opału i materiałów budowlanych; 

4) niekubaturowych komisów samochodowych oraz innej działalności związanej z niekubaturową 

ekspozycją samochodów lub części samochodowych; 

5) obiektów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (jt. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 

1726, 2127 i 2722 z 2023r. poz. 295). 

Rozdział 4. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji wraz z określeniem minimalnej liczby 

miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji 

§ 10. 1. Obszar planu przylega do drogi publicznej, ulicy Ikara, która w istniejących liniach rozgraniczających 

zlokalizowana jest poza granicami obszaru objętego planem. 
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2. Teren wskazany do poszerzenia ulicy Ikara – drogi publicznej klasy zbiorczej – oznaczony w planie 

symbolem KDZ. 

3. W zakresie obsługi parkingowej ustala się zapewnienie 100% stanowisk postojowych, związanych 

z projektowaną inwestycją, w granicach, na których jest realizowana zabudowa przy zastosowaniu 

minimalnego wskaźnika: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej: 2 stanowiska postojowe na budynek; 

2) dla zabudowy usługowej: 

a) 1 miejsce postojowe na każde 30m2 powierzchni sprzedaży lub powierzchni użytkowej 

pomieszczeń związanych z obsługą klientów, 

b) 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych, 

c) 1 miejsce postojowe na 3 pracowników zatrudnionych na jedną zmianę, 

d) 1 miejsce postojowe na 3 użytkowników w gabinetach lekarskich, fryzjerskich i kosmetycznych. 

Rozdział 5. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Ustala się, że system infrastruktury technicznej składa się z istniejących sieci, obiektów i urządzeń, 

w ramach którego dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę, w powiązaniu z elementami układu 

zewnętrznego, sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 

i gazowej. 

2. Ustala się obsługę terenów dopuszczonych do zabudowy z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, w powiązaniu z elementami układu zewnętrznego: 

1) zaopatrzenie w wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w oparciu o istniejącą sieć 

wodociągową; zabezpieczenie możliwości czerpania wody do celów przeciwpożarowych zgodnie 

z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; 

2) odprowadzenie ścieków komunalnych: 

a) w oparciu o system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, w zakresie 

umożliwiającym odbiór i oczyszczenie ścieków z obszaru zainwestowania objętego planem i obszarów 

zlewni przynależnej do danej oczyszczalni ścieków, 

b) do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 

c) dopuszcza się rozwiązania indywidualne, w sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 i 2797), 

ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; 
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3) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia 

elektroenergetyczne; 

4) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (jt. Dz.U. z 2022r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687); 

5) ogrzewanie budynków z wykorzystaniem paliw ciekłych oraz energii ze źródeł odnawialnych, 

z dopuszczeniem stosowania rozwiązań indywidualnych, z uwzględnieniem ograniczeń lub zakazów 

wprowadzonych na podstawie przepisów z zakresu Prawa ochrony środowiska; 

6) zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych: 

a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem 

zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości, 

minimalizujących utratę naturalnej retencji, 

b) z terenów dróg zgodnie z przepisami wykonawczymi z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985r. 

o drogach publicznych, (jt. Dz.U. z 2022r. poz. 1693, 1768, 1783 i 2185), 

c) zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. 

3. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nN, służących obsłudze zabudowy na obszarze 

objętym planem, w granicach terenów dopuszczonych do realizacji urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Obsługa telekomunikacyjna zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo 

telekomunikacyjne (jt. Dz.U. z 2022r. poz. 1648, 1933 i 2581) oraz w ustawie z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (jt. Dz.U. z 2022 poz. 884 i 2164). 

5. Postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Rozdział 6. 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

§ 12. W przypadku dokonania scalenia i podziału nieruchomości, ustala się następujące zasady i warunki 

scalania i podziału nieruchomości objętych planem przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 800m²; 

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek: 20m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 30° do 120°. 
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Rozdział 7. 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,w tym zakaz 

zabudowy 

§ 13. 1. Obszar planu zawiera się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, rozumianych 

jako: 

1) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat 

(p=10%); 

2) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat 

(p=1%). 

2. W granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią: 

1) obowiązują ustalenia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne; 

2) obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenów, określone w rozdziale 8; 

3) obowiązuje zakaz zabudowy, w tym lokalizacji obiektów małej architektury. 

Rozdział 8. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN,U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: zabudowa usługowa. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) wyklucza się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, 

b) zabudowy związanej z prowadzeniem działalności wytwórczej i handlem hurtowym, 

c) tymczasowych obiektów budowlanych niebędących zapleczem budowy; 

2) za zgodną z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja: 

a) budynków związanych z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu wraz 

z uzupełniającą zabudową gospodarczą i garażową, 

b) obiektów małej architektury, 

c) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą terenu, 

d) zieleni towarzyszącej; 
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3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 800m²; 

4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu w ramach powierzchni biologicznie czynnej. 

3. Ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy, w tym: 

1) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: min. 0,1 – maks. 0,7; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej : max. 30%; 

3) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej: 40%; 

4) maksymalną wysokość zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych do 13,5m, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych do 7m, 

c) dla pozostałych obiektów budowlanych do 12,0m; 

5) geometrię dachów: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia połaci 

dachowych w przedziale od 35° do 45°, z dopuszczeniem realizacji dachów o kącie nachylenia do 12°, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

w przedziale od 35° do 45° z dopuszczeniem realizacji dachów o kącie nachylenia do 12°. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZN,WS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) teren doliny rzecznej z wodami śródlądowymi płynącymi i stojącymi, 

b) tereny rolne, łąki, pastwiska, 

c) tereny leśne, zadrzewienia nadwodne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

a) urządzenia wodne, w tym obiekty służące ochronie przeciwpowodziowej, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się szczególne warunki zasady zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy: 

1) wyklucza się lokalizację obiektów kubaturowych, w tym obiektów o charakterze tymczasowym, oraz 

innych obiektów budowlanych o funkcjach niedopuszczonych w ust 1 pkt 2; 
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2) zachowuje się istniejące zagospodarowanie terenów rozlewiska wód powierzchniowych 

śródlądowych w sposób zapewniający funkcjonowanie terenu jako biologicznie czynnego, 

z dopuszczeniem regulacji fragmentów koryta rzeki w przypadkach uzasadnionych technicznie 

i ekonomicznie; preferowana biologiczna odbudowa koryta; 

3) zaleca się wykorzystanie i użytkowanie terenów rolnych w sposób dotychczasowy, bez ich zalesiania 

i zadrzewiania; 

4) wymagane zachowanie zasad zagospodarowania terenu określone w §8 ust.1; 

5) dopuszcza się realizację kładek w formie drewnianych pomostów nad ciekiem wodnym; 

6) dopuszcza się realizację urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury; 

7) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie w przypadku braku 

możliwości lokalizacji poza tymi terenami i pod warunkiem ich realizacji jako urządzeń podziemnych. 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KDZ ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi publicznej zbiorczej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie terenu pod poszerzenie drogi publicznej klasy zbiorczej – ulicy Ikara; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych, w tym tymczasowych obiektów 

budowlanych; 

4) maksymalną wysokość obiektów budowlanych do 6m. 

Rozdział 9. 
Przepisy końcowe 

§ 17. Określa się stawkę procentową, służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia nieruchomości 

przez właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami 

planu, dla terenu oznaczonego symbolem MN,U w wysokości 30%. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 19. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy. 
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§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy 

 
 

Zbigniew Niesmaczny 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 983.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 983.LXXV.2023 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, 

w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Ikara 

1. Rada Miasta Częstochowy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747), po zapoznaniu się z listą 

nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, 

w rejonie ulicy Ikara, postanawia o ich nieuwzględnieniu. 

2. Lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego dwukrotnie do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

Nr Data 
wpływu 
uwagi 

Zgłaszający 
uwagę, 
oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi 
(streszczenie) 

Ustalenia 
projektu planu dla 
nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miasta 
Częstochowy 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwagi wniesione po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
1. 03.10. 

2022 r. 
osoba  
fizyczna 
działki nr ewid. 
5/1, 5/3, 
10 obręb 
428 Grabówka  

Plan nie uwzględnia 
istniejącego 
zagospodarowania i 
zabudowy działek nr 
ewid. 5/1, 5/3, 10. 
Zmiana zapisów : 
- w § 3 ust. 3 pkt 4, 
dotyczącym oznaczeń 
graficznych na rysunku 
planu o charakterze 
informacyjnym : z 
„budynków” zgodnie z 
danymi z ewidencji 
gruntów i budynków na 
„obiekty budowlane” 
- w § 8 ust. 1, 
odnoszącym się do zasad 
ochrony środowiska i 
przyrody wraz z 
określeniem 
szczególnych warunków 
zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń 
w ich użytkowaniu dla 
terenu oznaczonego 
symbolem ZN,WS 
wykreślenie punktów 3-5 
w brzmieniu: 
3) zakazu wykonywania 
prac ziemnych trwale 
zmieniających rzeźbę 
terenu; 

MN,U – teren zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej, 
ZN,WS - teren doliny 
rzecznej 

uwagi 
nieuwzględnione 

W objaśnieniu oznaczeń 
graficznych o charakterze 
informacyjnym, zastosowanych 
na rysunku planu, znalazła się 
informacja o warstwie 
budynków, zgodnie z danymi z 
ewidencji gruntów i budynków 
wg stanu na listopad 2021. Jest to 
informacja pozyskana z 
Internetowego Serwera Danych 
Przestrzennych Urzędu Miasta 
Częstochowy. Zawarcie 
informacji o warstwie budynków 
na rysunku planu ma charakter 
wyłącznie informacyjny jednakże 
modyfikacja jej nazwy nie jest 
możliwa z uwagi na jej zawartość 
tj. budynki a nie obiekty 
budowlane. W myśl definicji 
zawartych w ustawie prawo 
budowlane budynek to „taki 
obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach” 
natomiast pod pojęciem obiektu 
budowlanego „należy rozumieć 
budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z 
instalacjami zapewniającymi 
możliwość użytkowania obiektu 
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4) zakazu prowadzenia 
prac budowlanych lub 
ziemnych mogących 
powodować zmianę 
stosunków wodnych; 
5) zakazu składowania 
lub gromadzenia: 
ścieków, odchodów 
zwierzęcych, środków 
chemicznych oraz innych 
materiałów, które mogą 
zanieczyścić środowisko, 
w tym szczególnie wody 
lub mogących pogorszyć 
walory estetyczne 
środowiska. 
- W § 13 ust. 2 pkt 3 
odnoszącym się do 
obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią 
przeredagowanie zapisu : 
„obowiązuje zakaz 
zabudowy, w tym 
lokalizacji obiektów 
małej architektury” 
poprzez zmianę 
sformułowania na 
„obowiązuje zakaz 
NOWEJ zabudowy, w 
tym lokalizacji obiektów 
małej architektury”  
- W § 14 ust. 3 
modyfikacja zapisu: 
”Ustala się wskaźniki 
zagospodarowania 
terenu i zasady 
kształtowania 
zabudowy”poprzez 
zmianę sformułowania 
na: ”Ustala się wskaźniki 
zagospodarowania 
terenu i zasady 
kształtowania NOWEJ 
zabudowy” 
- Dla terenu oznaczonego 
symbolem ZN,WS w § 15 
ust. 2 pkt 1 modyfikacja 
zapisu : „wyklucza się 
lokalizację obiektów 
kubaturowych, w tym 
obiektów o charakterze 
tymczasowym, oraz 
innych obiektów 
budowlanych o 
funkcjach nie 
dopuszczonych w ust 1 i 
2” poprzez zmianę 
sformułowania na 
„wyklucza się lokalizację 
NOWYCH obiektów 
kubaturowych, w tym 
obiektów o charakterze 
tymczasowym, oraz 
innych obiektów 
budowlanych o 
funkcjach nie 
dopuszczonych w ust 1 i 
2” 

zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych”, tym samym nie 
ma możliwości zmiany wyłącznie 
nazewnictwa warstwy bez zmiany 
jej zawartości.  
Zasady ochrony środowiska i 
przyrody w granicach terenu 
oznaczonego symbolem ZN,WS – 
tereny doliny rzecznej rzeki Białej 
- zostały ustalone w 
obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego w dzielnicy 
Grabówka w rejonie ulic: 
Goździków, Św. Rocha i Ikara w 
Częstochowie (Uchwała Nr 
224/XIX/2007 Rady Miasta 
Częstochowy z dnia 3 grudnia 
2007 roku).  
Przystąpienie do sporządzania 
planu miejscowego w obecnych 
granicach miało na celu 
doprowadzenie do zgodności z 
dokumentem kierunkowym, 
jakim jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Częstochowy, przyjęte uchwałą 
Nr 263.XX.2019 z dnia 21 
listopada 2019r., zgodnie z 
którym część terenów 
zlokalizowanych w pasie wzdłuż 
ulicy Ikara dopuszczona jest dla 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 
(MNU). W stosunku do terenu 
doliny rzecznej nie ma podstaw 
do zmiany obowiązujących 
ustaleń poprzez wykreślenie ich 
części tj. punktów 3-5, 
odnoszących się do ochrony 
środowiska i przyrody wraz z 
określeniem szczególnych 
warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu. Zasadność tych 
zapisów została również 
potwierdzona przez Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Częstochowy, który 
przedstawił opinię w tej sprawie. 
Plan miejscowy ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu poprzez nakazy, zakazy, 
wskaźniki i ustalenia – w tym 
zapisane w postaci wskaźników i 
parametrów – które mają swoje 
bezpośrednie „praktyczne” 
zastosowanie w procesie 
budowlanym związanym z 
realizacją inwestycji. Tym samym 
wprowadzenie zapisu „nowej 
zabudowy” czy „nowych 
obiektów kubaturowych” jest 
zbędne, gdyż każda inwestycja 
budowlana traktowana jest jako 
„nowa”, a tym samym 
podlegająca ustaleniom planu, w 
tym inwestycja polegająca np. na 
rozbudowie bądź nadbudowie 
istniejących budynków. 
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2. 03.10. 
2022 r. 

osoba  
fizyczna 
działki nr ewid. 
5/1, 5/3, 
10 obręb 
428 Grabówka  

Plan nie uwzględnienia 
istniejącego 
zagospodarowania i 
zabudowy działek nr 
ewid. 5/1, 5/3, 10. 
Dodanie zapisu : „Do 
czasu zagospodarowania 
terenów zgodnie z 
przeznaczeniem 
ustalonym w planie 
utrzymuje się 
dotychczasowe, 
istniejące 
zagospodarowanie i 
użytkowanie terenów.” 

MN,U – teren zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej, 
ZN,WS - teren doliny 
rzecznej 

uwaga 
nieuwzględniona 

Plan miejscowy ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu poprzez nakazy, zakazy i 
ustalenia – w tym zapisane w 
postaci wskaźników i 
parametrów – które będą miały 
zastosowanie w procesach 
budowlanych związanych z 
realizacją inwestycji w 
rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, które nastąpi po 
uchwaleniu planu. Jednocześnie 
zabudowa/zagospodarowanie 
terenu istniejące w momencie 
uchwalania planu jest 
pełnoprawnym sposobem 
użytkowania nieruchomości, 
nawet w sytuacji sprzeczności z 
ustaleniami mpzp, do czasu 
nowego procesu inwestycyjnego 
w rozumieniu prawa 
budowlanego, co wynika z art. 35 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym. Tym samym nie 
ma konieczności definiowania 
sytuacji uregulowanych 
przepisami prawa. 

Uwagi wniesione po ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
1. 03.01. 

2023 r.  
osoba  
fizyczna 
działki nr ewid. 
5/1, 5/3, 
10 obręb 
428 Grabówka 

Plan nie uwzględnienia 
istniejącego 
zagospodarowania i 
zabudowy działek nr 
ewid. 5/1, 5/3, 10. 
Dodanie zapisu : „Do 
czasu zagospodarowania 
terenów zgodnie z 
przeznaczeniem 
ustalonym w planie 
utrzymuje się 
dotychczasowe, 
istniejące 
zagospodarowanie i 
użytkowanie terenów.” 

MN,U – teren zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej, 
ZN,WS - teren doliny 
rzecznej 

uwaga 
nieuwzględniona  

Kwestie podniesione w uwadze 
zostały rozpatrzone 
Zarządzeniem Nr 2471.2022 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
Nr z dnia 21 października 2022r. 
Analizy w tym zakresie uznaje się 
za aktualne. Jednocześnie 
podkreślić należy, że plan nie 
zmienia przeznaczenia terenu 
ZN,WS tym samym nie ma 
podstaw do zastosowania 
proponowanych zapisów. 

2. 03.01. 
2023 r.  

osoba  
fizyczna 
działki nr ewid. 
5/1, 5/3, 
10 obręb 
428 Grabówka 

Plan nie uwzględnienia w 
całości istniejącego 
zagospodarowania i 
zabudowy działek nr 
ewid. 5/1, 5/3, 10 dla 
terenu oznaczonego 
symbolem ZN,WS. 
Zapisy planu w 
zaproponowanym 
kształcie dla terenu 
ZN,WS zagrażają 
strukturze budynku „w 
sposób mogący realnie 
wpłynąć na jego 
osunięcie, a w 
konsekwencji zawalenie. 
Ingerencja w rzeźbę 
terenu dla obszaru 
ZN,WS winna być 
dopuszczona w takim 
stopniu aby 
zabezpieczała możliwą i 
dopuszczalną zabudowę 
mieszkaniową objętą 
przyległym terenem z 
symbolem MN,U.” 

MN,U – teren zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej, 
ZN,WS - teren doliny 
rzecznej 

uwagi 
nieuwzględnione  

Budynek, do którego odnosi się 
składająca uwagę, wraz z 
niezbędnym otoczeniem 
zlokalizowany jest w terenie 
oznaczonym MN,U w granicach 
którego jest możliwość 
wykonywania wszelkich prac 
budowlanych, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa 
budynku. Podkreślenia wymaga, 
że teren ZN,WS którego dotyczy 
uwaga stanowi teren doliny 
rzecznej, dla którego ustalenia 
wynikają z zasad ochrony 
środowiska i przyrody.  
Plan nie zmienia przeznaczenia 
terenu ZN,WS. 

3. 03.01. osoba  Plan nie uwzględnia MN,U – teren zabudowy uwagi Wszystkie kwestie podniesione w 
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2023 r.  fizyczna 
działki nr ewid. 
5/1, 5/3, 
10 obręb 
428 Grabówka 

istniejącego 
zagospodarowania i 
zabudowy działek nr 
ewid. 5/1, 5/3, 10. 
Zmiana zapisów : 
- W § 3 ust. 3 pkt 4, 
dotyczącym oznaczeń 
graficznych na rysunku 
planu o charakterze 
informacyjnym : z 
„budynków” zgodnie z 
danymi z ewidencji 
gruntów i budynków na 
„obiekty budowlane” 
- W § 8 ust. 1 
odnoszącym się do zasad 
ochrony środowiska i 
przyrody wraz z 
określeniem 
szczególnych warunków 
zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń 
w ich użytkowaniu dla 
terenu oznaczonego 
symbolem ZN,WS 
wykreślenie punktów 3-5 
w brzmieniu: 
3) zakazu wykonywania 
prac ziemnych trwale 
zmieniających rzeźbę 
terenu; 
4) zakazu prowadzenia 
prac budowlanych lub 
ziemnych mogących 
powodować zmianę 
stosunków wodnych; 
5) zakazu składowania 
lub gromadzenia: 
ścieków, odchodów 
zwierzęcych, środków 
chemicznych oraz innych 
materiałów, które mogą 
zanieczyścić środowisko, 
w tym szczególnie wody 
lub mogących pogorszyć 
walory estetyczne 
środowiska. 
- W § 13 ust. 2 pkt 3 
odnoszącym się do 
obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią 
przeredagowanie zapisu : 
„obowiązuje zakaz 
zabudowy, w tym 
lokalizacji obiektów 
małej architektury” 
poprzez zmianę 
sformułowania 
na „obowiązuje zakaz 
NOWEJ zabudowy, w 
tym lokalizacji obiektów 
małej architektury”  
- w § 14 ust. 3 
modyfikacja zapisu 
:”Ustala się wskaźniki 
zagospodarowania 
terenu i zasady 
kształtowania 
zabudowy”poprzez 
zmianę sformułowania 
na : ”Ustala się wskaźniki 
zagospodarowania 
terenu i zasady 

mieszkaniowo-
usługowej, 
ZN,WS - teren doliny 
rzecznej 

nieuwzględnione  uwagach zostały rozpatrzone 
Zarządzeniem Nr 2471.2022 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
Nr z dnia 21 października 2022r. 
Analizy w tym zakresie uznaje się 
za aktualne. Jednocześnie 
podkreślić należy, że plan nie 
zmienia przeznaczenia terenu 
ZN,WS tym samym nie ma 
podstaw do zastosowania 
proponowanych zapisów. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B30A4EAC-85EB-45D4-86BF-0CD5FAB6A53B. Podpisany Strona 4



kształtowania NOWEJ 
zabudowy” 
- Dla terenu oznaczonego 
symbolem ZN,WS w § 15 
ust. 2 pkt 1 modyfikacja 
zapisu : „wyklucza się 
lokalizację obiektów 
kubaturowych, w tym 
obiektów o charakterze 
tymczasowym, oraz 
innych obiektów 
budowlanych 
o funkcjach nie 
dopuszczonych w ust 1 i 
2” poprzez zmianę 
sformułowania na 
„wyklucza się lokalizację 
NOWYCH obiektów 
kubaturowych, w tym 
obiektów o charakterze 
tymczasowym, oraz 
innych obiektów 
budowlanych o 
funkcjach nie 
dopuszczonych w ust 1 i 
2” 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 983.LXXV.2023 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

1. Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (jt. Dz U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747) Rada Miasta Częstochowy ustala, że inwestycje 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, 

w rejonie ulicy Ikara, będą realizowane przez miasto i finansowane z: 

1) dochodów własnych miasta, 

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

3) innych źródeł. 

2. Wykonanie inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 983.LXXV.2023 
Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 16 lutego 2023 r. 
Zalacznik4.xml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 
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CwUAA4ICAQBpUZjtIrHdny+1hLJZtcjjnlYCyIizy1pQcr/lmVR8K+QDdqPiFMjm
eckyAVjh3p0Trnkm9XetfQK5PQkEgaIxlNJflrEbdFZvCDLe9D3/+q3TXmijuXbE
961GrzLAGllZ98PXMlshufPtD+0X2SMmdM6Pz1yidDwdjpAw/WQ7IDATUru11zRH
TSBVYx0qEyPZHRwG0kFpFOigq8UlGxlsbb/Z3/99fi7Oe9r4Rs1vMAl0FD2UH+SP
UhhK92hJTdAA9o++PE5o3SPkFUytla7ZIHIprL2l0DhaKE0fliu7/53X+AiSYhQS
ojo3ENfDza3xrEwVjh4R7CmvMriD7od6x4Zx30eJO6t6H0FfrA46HXMna7Db079k
ClXaTKemwSvU5OukXuIA0FqC5YDgu1zjszdiK2uhiIvBaQhpMAz7umJYpcAoAMJ7
pQm8rYHz9/ThZNHIV0lu1AEToz6/LsIgEiey396FGAovZDZT0Hc00xj547wgGVeQ
ynkGxDPGUw9RlgqAkKCpa+s/yBRwVwg3b3HyApA9rTDKiUWSh0Y90aZ/wca8h+Q8
rGrMhJamrmop1x7TsMANDsYBxloQ5tqNaLIP5U5fmZ8jm6EgQ8qTvMjJXoBkYMcU
bEX8C6uoaMUFkB4ZfsysXENCE3GiFakc/DxoCiE0M0Fpovnbn5vTuw==
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