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§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodnicząca Rady 

Renata Kubica 
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UCHWAIA NR XXXVIł26Ń/2009 

 RADY GMINY DOBRZEK WIELKI 

 

 z dnia 10 wrze`nia 2009 rŁ 
  

s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego budowy drogi uwytku ”ublicznego  

w Chró`cicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy DobrzeL Wielki 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2006 r.  

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 rŁ Nr 52, ”ozŁ 420), oraz ”rze”isów 
art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) a takwe  
w związku z uchwaJą Rady Gminy ŚobrzeL Wielki  
Nr XIIIł93ł2007 z dnia 27 wrze`nia 2007 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego bu-

dowy drogi uwytku ”ublicznego w Chró`cicach, od 
drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Śo-

brzeL Wielki, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania prze-

strzennego, uchwala się, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego budowy drogi uwytku pu-

blicznego w Chró`cicach, od drogi wojewódzkiej 

nr 457 do granicy Gminy ŚobrzeL Wielki. 
2. Integralną czę`cią ”lanu, o którym mowa  

w ustŁ 1, jest zaJącznik graficzny stanowiący za-

Jącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. ZaJącznikami do uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 

rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

2) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakre-

sie infrastruktury technicznej nalewącej do zadaL 

wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

DziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 2Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy jest 
mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
plany zagospodarowania przestrzennego o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 
2) prze”isach szczególnych - nalewy ”rzez to 

rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z ostatecznych decyzji administracyj-

nych; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
graficzny za”is ”lanu, będący zaJącznikiem gra-

ficznym nr 1 do uchwaJy - w skali 1:2000, 

4) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, w którego kawdym ”unkcie obowiązują te 
same ustalenia; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalewy 
przez to rozumieć dziaJalno`ć wyznaczoną do loka-

lizacji w danym terenie. 

 

§ 3Ł1Ł Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są 
nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunków ”la-

nów: 
1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia; 

2) oznaczenia liczbowe i literowe terenów; 
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3) linie rozgraniczające ukJadu komunikacyjnego 

ｦ dróg i ”laców wraz z ich oznaczeniami; 
4) granica opracowania planu. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne ”osiadają 
znaczenie informacyjne, sugerujące okre`lone 
rozwiązania ”rzestrzenne i regulacyjne. 

 

DziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ I 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu ukJadu komunikacyjnego  
 

§ 4.1. Dla drogi oznaczonej symbolem 1 KDD, 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna 

klasy dojazdowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających -  

8 - 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) w liniach rozgraniczających drogi ustala się 
nastę”ujące obowiązkowe elementy drogi: 

a) jezdnia utwardzona o szeroko`ci minimalnej 
6,0 m, 

b) ”obocza obustronne o szeroko`ci minimalnej 
0,75 m. 

2. Dla drogi oznaczonej symbolem 2 KDD,  

3 KDD ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna 

klasy dojazdowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mini-

malna - 10 m; 

3) w liniach rozgraniczających drogi ustala się 
nastę”ujące obowiązkowe elementy drogi: 

a) jezdnia utwardzona o szeroko`ci minimalnej 
6,0 m, 

b) ”obocza obustronne o szeroko`ci minimalnej 
0,75 m. 

3. Ustala się minimalną nie”rzekraczalną linię 
zabudowy na terenie opracowania planu 15 m od 

linii rozgraniczającej drogiŁ 
4Ł Ustala się obowiązek wJa`ciwego odwodnie-

nia drogi, rowy odwadniające nalewy lokalizować 
w linii rozgraniczającej drogi lub na ”rzylegJych 
terenach rolnych, w uzasadnionych sytuacjach 

technicznych lub `rodowiskowychŁ 
5Ł W liniach rozgraniczających drogi do”uszcza 

się: 
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej pod warun-

kiem nie ograniczania widoczno`ci na drodze i nie 
w”Jywania negatywnie na bez”ieczeLstwo ruchu; 

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

na warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczegól-

nych, w o”arciu o s”orządzone dokumentacje 

techniczne uzgodnione z zarządcą drogi; 
3) lokalizowanie miejsc postojowych. 

6Ł Śo”uszcza się bez”o`rednie wjazdy na drogę 
oraz skrzywowania z innymi drogami, zgodnie  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymiŁ 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów i zasady zagospodaro-

wania  

 

§ 5.1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami: 
1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne;  

2) ustala się zakaz zabudowy; 
3) do”uszcza się: 
a) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie w”Jynie niekorzystnie na stosunki 

gruntowo - wodne obszarów ”rzylegJych,  
b) rowy odwadniające i melioracyjne, 
c) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 

infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi; 

4) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ zieleL izola-

cyjną; 
5) przeznaczenie tymczasowe ｦ do”uszcza się 

budynki tymczasowe niezbędne do ”rze”rowadze-

nia budowy lub remontu drogi na czas prowadzo-

nej inwestycji. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 

2ZL, 3ZL, 4ZL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny lasów; 
2) ustala się zakaz zabudowy; 
3) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w oparciu  

o ”lany urządzania lasówŁ  
3Ł Śla terenów oznaczonych symbolami: 1ZI 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny zieleni 

izolacyjnej; 

2) ustala się zakaz zabudowy; 
3) dopuszcza się: 
a) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie w”Jynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo - wodne obszarów ”rzylegJych,  

b) rowy odwadniające i melioracyjne, 
c) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 

infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami szczególnymi, 

d) obiekty, urządzenia i wszelkie inne ”race 
dziaJalno`ci związane z sąsiednim teren skJadowi-

ska odpadówŁ 
 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania przestrzeni publicznych. 

 

§ 6.1. W granicach opracowania planu dopusz-

cza się lokalizację nieograniczających bez”ieczeL-
stwa ruchu reklam i obiektów maJej architektury. 

2Ł Ustala się obowiązek za”ewnienia dostę”u 
do ”ól oraz do dróg dojazdowych do ”ól, wJącznie 
z umowliwieniem bez”o`rednich wjazdów na ”ola  
z projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1 KD. 
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RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego oraz 

obiektów ”odlegających ochronie 

 

§ 7Ł1Ł Na terenie objętym o”racowaniem ”lanu 
ustala się obowiązek za”ewnienia funkcjonowania 
istniejącej sieci drenarskiej i melioracyjnej, w tym 
ustala się wykonanie ”rze”ustów ”od drogą  
w miejscach przerwania tej sieci. 

2. WzdJuw cieków wodnych ustala się obowią-
zek zachowania 5 metrów strefy wolnej od zabu-

dowy, ogrodzeL i zieleni wysokiej w celu za”ew-

nienia mowliwo`ci za”ewnienia ”rac konserwacyj-

nych odpowiednim sJuwbom melioracyjnymŁ 
3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome  

i nawarstwienia kulturowe ”odlegają ochronie 
”rawnej, i wymagają zgJoszenia do O”olskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w O”olu 
lub administracji lokalnej. Ratownicze badania ar-

cheologiczne ”rowadzi się zgodnie z przepisami 

szczególnymiŁ 
4. Inwestycja ｦ droga będąca ”rzedmiotem ”la-

nu ｦ zlokalizowana jest w bez”o`redniej blisko`ci 
stanowisk archeologicznych nr 6 i 17 w Chró`ci-

cachŁ Prace ”rowadzić ”od nadzorem archeolo-

gicznym na koszt inwestora po uzyskaniu pozwo-

lenia OWKZ na prace przy zabytku i w jego oto-

czeniu. 

 

RozdziaJ 5 

Zagos”odarowanie terenów lub obiektów ”od-

legających ochronie, ustalonych na ”odstawie 
odrębnych ”rze”isów 

 

§ 8. Teren ”oJowony w granicach gJównych 
zbiorników wód ”odziemnych ｦ GZWP 323 

(Subzbiornik rzeki Stobrawy) najwywszej ochrony 
wód ”odziemnych i GZWP 323 (Zbiornik Kra”ko-

wice ｦ Strzelce Opolskie) wysokiej ochrony zaso-

bów wodnychŁ 
 

RozdziaJ 6 

Zasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki 
budowlane 

 

§ 9Ł Śo”uszcza się wtórny ”odziaJ i scalanie 

gruntów zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami 
szczególnymi. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej 
 

§ 10. W granicach opracowania planu dopusz-

cza się ”rowadzenie sieci na”owietrznej i pod-

ziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obo-

wiązującymi ”rze”isami szczególnymiŁ 
 

RozdziaJ 8 

Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tym-

czasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt-

kowania terenów 

 

§ 11. Do czasu zagospodarowania terenu 

zgodnie z jego przeznaczeniem ｦ do”uszcza się 
uwytkowanie dotychczasoweŁ 

 

RozdziaJ 9 

O”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
ｦ zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym  

 

§ 12Ł Ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci ｦ zgodnie z art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci  
10 %, dla caJego terenu o”racowania. 

 

DziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

 

§ 13Ł Tracą moc ustalenia miejscowego planu za-

gos”odarowania ”rzestrzennego budowy drogi uwyt-

ku ”ublicznego w Chró`cicach, od drogi wojewódz-

kiej nr 457 do granicy Gminy ŚobrzeL Wielki, przyję-
tego uchwaJą Rady Gminy ŚobrzeL Wielki Nr XXIVł 
223/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Wójtowi Gminy ŚobrzeL WielkiŁ 

 

§ 15Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy ŚobrzeL Wielki 
Norbert SJabik 
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ZaJącznik nr 1 do uchwaJy Nr XXXVIł260ł2009 

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim  

z dnia 10 wrze`nia 2009 rŁ 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIł260ł2009 

Rady Gminy ŚobrzeL Wielki 
z dnia 10 wrze`nia 2009 rŁ 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego budowy drogi uwytku ”ublicz-

nego w Chró`cicach, od drogi wojewódzkiej  
nr 457 do granicy Gminy DobrzeL Wielki 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego budowy drogi uwytku ”ublicznego 

w Chró`cicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do 
granicy Gminy ŚobrzeL Wielki 

 

W związku z artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), 

stwierdza się, we do ”rojektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego budowy drogi 

uwytku ”ublicznego w Chró`cicach, od drogi wo-

jewódzkiej nr 457 do granicy Gminy ŚobrzeL 
Wielki nie zostaJy zJowone uwagiŁ  

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIł260ł2009 

Rady Gminy ŚobrzeL Wielki  
z dnia 10 wrze`nia 2009 r.  

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego budowy drogi uwytku ”ublicznego  

w Chró`cicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do 
granicy Gminy DobrzeL Wielki 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie artŁ 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go budowy drogi uwytku ”ublicznego w Chró`cicach, 

od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy 

ŚobrzeL Wielki, dopuszcza realizacje urządzeL i sieci 
infrastruktury technicznej mogącej obciąwać budwet 
gminyŁ Plan jest zmianą obowiązującego ”lanu miej-

scowego, w związku z czym nie ”rzewiduje się 
znacznych nakJadów finansowych związanych  
z realizacją ustaleL ”lanuŁ Realizacja infrastruktury 

technicznej będzie odbywać się w o”arciu o wszelkie 
mowliwe uródJa ”ozyskania funduszy na ten cel, 
`rodków wJasnych gminy, o”Jat adiacenckich oraz 

inwestorów indywidualnych.  

1290 
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UCHWAIA NR XLł5ń7łŃ9 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 7 wrze`nia 2009 rŁ 
  

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork 

oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159; z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

”ozŁ 1413), w związku z uchwaJą Nr XVł201ł07 
Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 ”audziernika 
2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zainwestowanych wsi Ligota 
Śolna, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-


