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Załącznik 
do Uchwały Nr ….......... 
Rady Miasta Częstochowy 
z dnia …............r. 

 
 

WIELOLETNI PROGRAM 
SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Lp. Lokalizacja obszaru, dla którego przewiduje się 
podjęcie planu, uzasadnienie  *) 

Dzielnica  Powierzchnia (ha) 

Rok podjęcia planu 2015 

1/2015  Centrum miasta, obejmujący tereny wskazane 
do rewitalizacji miejskiej. 

Zalety: uporządkowanie zasad zagospodarowania 
najważniejszej i najbardziej reprezentacyjnej przestrzeni 

publicznej w skali miasta. Istniejąca infrastruktura. 

Podjasnogórska, 
Śródmieście, 

Częstochówka -
 Parkitka, 

Trzech Wieszczów 

ok. 395 ha 

2/2015  Obszar położony pomiędzy ulicami: Okulickiego, 
Krzysztofa i Św. Rocha 

W granicach obszaru zawiera się wniosek 
o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zabudowy usługowej. 
Zalety: Uporządkowanie zasad zagospodarowania 

terenu w rejonie ważnych powiązań komunikacyjnych, 
o nieuregulowanym od lat statusie, zwłaszcza przy 
realizacji obiektów sądu. Istniejąca infrastruktura. 

Częstochówka -
 Parkitka 

ok. 10 ha 

3/2015  Promenada Czesława Niemena wraz z Parkiem 
1000 - lecia 

Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w celu ochrony 
przed zabudową terenów zielonych. W granicach 
obszaru zawiera się wniosek Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Istniejąca 

infrastruktura. 

Tysiąclecie ok. 22 ha 

Rok podjęcia planu 2016 

1/2016  Obszar położony w rejonie ulicy Kontkiewicza 

Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia 

realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej -
 budownictwo komunalne. 

Wyczerpy - Aniołów ok. 20,5 ha 

2/2016  Obszar położony przy ulicy Mstowskiej 

Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia 

realizacji inwestycji o charakterze rekreacyjnym, 
służącej do obsługi turystyki rowerowej. 

Mirów ok. 2 ha 

3/2016  Teren w rejonie ulicy Korfantego 

Teren wskazany do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia 

prowadzenia działań inwestycyjnych niezbędnych dla 
uruchomienia aktualnie budowanej baterii koksowniczej. 

Zawodzie-Dąbie ok. 5 ha 

4/2016  Teren w rejonie ulicy Kucelińskiej 

Teren wskazany do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w celu stworzenia 

efektywnej oferty inwestycyjnej. 

Zawodzie-Dąbie 0,9 ha 

Rok podjęcia planu 2017 

1/2017  Rejon ulic: Radomskiej i Ikara 

Obszar wskazany do zmiany obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Grabówka ok. 11 ha 
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we wniosku złożonym przez mieszkańców. 

2/2017  Rejon ulicy Ostatniej 

W granicach obszaru zawiera się wniosek  
ws. powiększenia terenu cmentarza parafialnego. 

Podjęcie planu umożliwi jego realizację. 

Dźbów ok. 22 ha 

3/2017  Tereny nad rzeką Stradomką -od Alei Wojska 
Polskiego do ul. Jagiellońskiej 

W granicach obszaru zawiera się wniosek Wydziału  
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zielonych w ciągach dolin 

rzecznych. 

Ostatni Grosz, 
Stradom, 

Zawodzie Dąbie, 

ok. 48 ha 

Rok podjęcia planu 2018 

1/2018  Obszar położony w rejonie ulic: Komornickiej 
i Filtrowej 

W granicach obszaru zawierają się wnioski 
mieszkańców oraz radnych o sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Mirów ok. 52,5 ha 

2/2018  Obszar położony pomiędzy ulicami: Legnicką, Św. 
Rocha, Wręczycką i Białostocką 

W granicach obszaru zawiera się wniosek Rady 
Dzielnicy Lisiniec o sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  
Cel: uporządkowanie zasad zagospodarowania terenu 

w granicach istniejącej infrastruktury, wprowadzenie 
zakazu lokalizaji funkcji uciążliwych (telefonia 

komórkowa, handel). 

Lisiniec ok. 144 ha 

3/2018  Obszar położony pomiędzy Aleją Marszałkowską, 
ulicą Sosabowskiego i Laskiem Aniołowskim 

Zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami 
Studium. Przeznaczenie: tereny usług z zielenią 

urządzoną, dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna; 

Północ ok. 22 ha 

 
*) - granice obszarów określone zostały orientacyjnie, ich uszczegółowienie nastąpi 

przed przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Z up. Prezydenta Miasta  

 
         (-)  Ryszard Stefaniak 

        Zastępca Prezydenta  
 Miasta Częstochowy 

 


