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Uzasadnienie 

 

 Uchwałą Nr 122.XIII.2015 z dnia 2 lipca 2015 r. Rada Miasta Częstochowa dokonała oceny 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych 

miasta Częstochowy oraz przyjęła Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na lata 2015-2018 (WPS).  

 Zgodnie z harmonogramem WPS wszczęto wszystkie procedury mające na celu sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych na rok 2015 r., 

obejmujące: centrum miasta, Park Tysiąclecia wraz z Promenadą Czesława Niemena oraz teren zawarty 

pomiędzy ulicami: Okulickiego, Św. Krzysztofa i Św. Rocha. 

 Z powodu konieczności wykonania dodatkowych opracowań, zakwalifikowanych jako zadania 

priorytetowe, Miejska Pracownia Urbanistyczno -Planistyczna w latach 2015-2016 wykonała już 

7 ponadplanowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a obecnie jest w trakcie 

opracowania 2 kolejnych planów wykraczających poza harmonogram WPS. Wobec powyższego koniecznym 

staje się zmodyfikowanie ww. Wieloletniego programu sporządzania planów zagospodarowania 

przestrzennego i dostosowanie go do obecnych potrzeb.  

Proponuje się, aby w aktualizacji WPS na rok 2016 wykazać: 2 procedowane już plany, tj. obszary przy ulicy 

Kontkiewicza oraz przy ulicy Mstowskiej (poz. 1/2016 i 2/2016 WPS), dodać 2 nowe obszary zlokalizowane 

na terenach pohutniczych, wnioskowane do objęcia planami przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. 

oraz Koksownię Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (poz. 3/2016 i 4/2016), a także uwzględnić wnioski 

mieszkańców oraz radnych i zapisać w programie obszar położony w rejonie ulic: Komornickiej i Filtrowej 

wskazując rozpoczęcie opracowania planu na rok 2018 (poz. 1/2018 WPS). 

 Opracowanie ww. planów miejscowych skutkować niestety musi rezygnacją z kilku planów ujętych 

w obecnym programie lub ich przesunięciem w czasie. Proponuje się, aby zrezygnować w bieżącej kadencji 

z planów dla obszarów: Parku „Lisiniec”, obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dekabrystów, Kilińskiego, 

PCK i Al. Armii Krajowej, obszaru w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Bohaterów Katynia z roku 2016 

oraz obszaru w rejonie Góry Ossona z roku 2018. 

Przyjęcie powyższych zmian nie wyklucza podjęcia działań planistycznych dla tych obszarów w następnej 

kadencji. 

 Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych. 

 Mając na uwadze powyższe uzasadnienie Prezydent Miasta Częstochowy wnosi o podjęcie 

przedkładanej uchwały. 
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