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PS.152.5.2023 

Klub Radnych PiS 

Dot. opracowania koncepcji zagospodarowania obszaru Doliny Warty  

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2022 r. informuję, że w dniach 16.07.202 r., 

10.08.2022 r. i 02.12.2022 r. firma Krajobrazy Sp. z o.o., zajmująca się przygotowaniem 

koncepcji zagospodarowania obszaru Doliny Warty, przeprowadziła spotkania konsultacyjne 

dotyczące ww. opracowania. Zgodnie z umową nr CUK-D.261.47.2022 z dn. 13.05.2022 r. 

konsultacje te rozumiane były właśnie jako spotkania z mieszkańcami i innymi 

zainteresowanymi osobami lub podmiotami, podczas których Wykonawca dokonał 

prezentacji założeń opracowania i zebrał uwagi od zainteresowanych środowisk. 

Ponadto sugestie dotyczące zagospodarowania obszaru Doliny Warty były przekazywane 

bezpośrednio do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. Część zgłoszonych uwag 

została uwzględniona przez Wykonawcę (np. sugestie przekazane przez Fundację Rehting 

dotyczące renaturyzacji mirowskiego odcinka Warty połączonej z rewitalizacją 

zurbanizowanego odcinka Warty na wysokości Starego Miasta). 

Umowa z firmą Krajobrazy Sp. z o.o. została już zakończona, zatem przeprowadzenie w jej 

ramach konsultacji zgodnie z zapisami Uchwały Nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Częstochowy nie jest możliwe. Formy konsultacji były uzgodnione 

z projektantami i przeprowadzone w oparciu o umowę. Ich ponowna organizacja nie jest 

uzasadniona m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z ewentualnymi modyfikacjami 

projektu. 

W odniesieniu do kwestii zakresu zleconego opracowania koncepcji zagospodarowania 

obszaru Doliny Warty objęła ona następujący obszar: 

• zakres 1 – od ul. Srebrnej do okolicy Skały Balika; 

• zakres 2 – od mostu na ul. Mirowskiej do mostu przy ul. Srebrnej. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca otrzymał od Centrum Usług Komunalnych 

w Częstochowie materiały wyjściowe w postaci informacji na temat własności gruntów 

i objął opracowaniem w zdecydowanej większości tereny będące własnością Gminy. 

Przypomnę, że koncepcji ,,Meandrów Warty” przyświeca zasada minimalnej ingerencji 

w naturalne otoczenie (zwłaszcza na jurajskim odcinku – od ul. Srebrnej), co były 

podkreślane na każdym spotkaniu konsultacyjnym i co znajduje pełne odzwierciedlenie 

w projekcie koncepcji przygotowanym przez pracownię Krajobrazy, z udziałem specjalistów 

z Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

podpisane w dniu 13.01.2023 r. przez: 

Stefaniak Ryszard – Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta (w zastępstwie za: Matyjaszczyk 

Krzysztof – Prezydent Miasta 


