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UCHWAIA NR XXXVIł469/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork 

oraz wsi Ligota Śolna, Ligota źamecka i Ligota Górna  
 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
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), art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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.  
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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, poz. 1413), w związku 

z uchwaJą Nr XVI/216/2007 Rady Miejskiej  

w Kluczborku z dnia 26 listopada 2007 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzania zmian w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota 

Zamecka i Ligota Górna, ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego miasta i gminy Kluczbork, 

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork 

oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna 
uchwalonym uchwaJą Nr Xł89ł03 Rady Miejskiej  
w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r. z ”óunŁ zm., 

zwaną dalej ”lanemŁ 
2. Zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia 

i zasad zagos”odarowania terenu ”oJowonego 
w Kluczborku przy ul. ByczyLskiej, w granicach 

okre`lonych na rysunku ”lanu, z terenu zabudowy 

usJugowo-produkcyjnej na teren zabudowy usJugo-

wej, z do”uszczeniem lokalizacji obiektów handlo-

wych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m²Ł 
3. Integralne czę`ci uchwaJy stanowią: 
1) czę`ć graficzna ｦ rysunek planu w skali 

1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 2 do 

uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach ”ublicznych, stanowiące 
zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ 

 

§ 2Ł1Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę; 

2) obszarze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć caJy ob-

szar objęty uchwaJą; 
3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren sta-

nowiący czę`ć obszaru objętego uchwaJą, 
o okre`lonym ”rzeznaczeniu i okre`lonych zasadach 

zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi oraz okre`lony symbolem; 
4) dziaJce ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę bu-

dowlaną, tjŁ nieruchomo`ć gruntową lub dziaJkę 
gruntu, której wielko`ć, cechy geometryczne, do-

stę” do drogi ”ublicznej oraz wy”osawenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej s”eJniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikają-
ce z odrębnych ”rze”isów, znajdującą się w obrębie 
obszaru objętego uchwaJą; 

5) symbolu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć nume-

ryczne i literowe oznaczenie terenu; 

6) liniach rozgraniczających ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

7) stawce procentowej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ zmŁ); 
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć linię ograniczającą teren, na któ-
rym do”uszcza się lokalizację zabudowy na warun-

kach okre`lonych w ustaleniach planu, której nie 

mowe ”rzekroczyć waden element budynku, 
z wyJączeniem czę`ci ”odziemnych budynku oraz 

takich elementów jak oka”y, gzymsy, galerie, tara-

sy, schody zewnętrzne lub inne tego rodzaju ele-

menty budowlane, które mogą być wysunięte ”oza 
tę linię na odlegJo`ć nie większą niw 1,3 m; 

9) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć sumę ”owierzchni zabudowy wyznaczonej 

”rzez zewnętrzne obrysy `cian wszystkich budyn-

ków na dziaJce; 
10) zabudowie usJugowej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć budynki ”rzeznaczone dla handlu, gastronomii, 

rzemiosJa, budynki administracyjno - biurowe, ochro-

ny zdrowia i o”ieki s”oJecznej, nauki i o`wiaty, kultu-

ry i rozrywki, hotele oraz inne budynki o podobnym 

charakterze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 
11) reklamie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć wolno-

stojący no`nik reklamowy lub informacyjny, 
12) reklamie wielkogabarytowej ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć: 
a) wolnostojący no`nik reklamowy lub informa-

cyjny, którego ”owierzchnia ”rzekracza 10 m2 lub 

wysoko`ć 5 m, 

b) umieszczony na elewacji albo na obiekcie bu-

dowlanym no`nik reklamowy lub informacyjny,  
a takwe ich zestawienie, ”rzy czym Jączna ”owierzch-

nia tych no`ników ”rzekracza 15% ”owierzchni obry-

su tej elewacji; 

13) zieleni izolacyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
pas zieleni w ”ostaci drzew i krzewów, o szeroko-

`ci nie mniejszej niw 5 m, uksztaJtowanej w taki 

sposób, aby stanowiJa wizualną ”rzesJonęŁ 
 

§ 3Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne, wska-

zane na rysunku ”lanu, są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 

2) linia rozgraniczająca tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) symbol identyfikujący teren; 

5) zieleL izolacyjnaŁ 
2. PozostaJe oznaczenia na rysunku ”lanu wyni-

kają z ”rze”isów odrębnych lub stanowią informa-

cję i nie są ustaleniami ”lanuŁ 
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§ 4Ł1Ł Ustala się nastę”ujące kategorie ”rzezna-

czenia terenów: 
1) U ｦ teren zabudowy usJugowej, 
2) KDW ｦ teren drogi wewnętrznejŁ 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zaka-

zuje się ”rzeznaczeL innych niw te, które są dla nich 
ustalone w planie. 

 

§ 5Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolami 1U i 2U ustala się nastę”ujące ”rzezna-

czenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usJugowa, 
b) do”uszcza się lokalizację obiektów handlo-

wych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m² 
oraz, jako towarzyszących, obiektów, sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej, obiektów 
maJej architektury, dróg wewnętrznych, ”arkingów, 
garawy i zieleni, 

c) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów usJugowo - handlowych, 

d) do”uszcza się mowliwo`ć ws”ólnego zago-

s”odarowania obu terenów, wraz z terenem ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 1KDW, zgod-

nie z § 6 ust. 1 pkt 3; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wyma-

gających s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na 
`rodowisko, a takwe ”rzedsięwzięć, dla których obo-

wiązek s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `ro-

dowisko mowe być wymagany, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony `rodowiska, z wyJączeniem 
dróg, ”arkingów, garawy, sieci technicznych, instala-

cji, kanaJów i urządzeL infrastruktury technicznej oraz 

zes”oJów zabudowy usJugowej i centrów handlowych 
i usJugowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 

b) obowiązuje zakaz od”rowadzania `cieków, 
z wyJączeniem wód o”adowych lub rozto”owych, 
nie”ochodzących z powierzchni zanieczyszczonych 

o trwaJej nawierzchni, bez”o`rednio do gruntu lub 
wód ”owierzchniowych, 

c) obowiązuje nakaz ”odczyszczania wód o”ado-

wych lub rozto”owych, ”ochodzących z powierzchni 

zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, ”rzed od-

prowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, 

d) obowiązuje nakaz ”rzeznaczania ”owierzchni 

niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL, 
e) do”uszcza się skanalizowanie ”owierzchnio-

wego cieku wodnego; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% 
”owierzchni dziaJki, ”rzy czym ”owierzchnia zabu-

dowy wyznaczona ”rzez zewnętrzne obrysy `cian 
”ojedynczego budynku usJugowego winna wynosić 
nie mniej niw 1000 m2, 

b) wysoko`ć budynków: nie większa niw 15 m, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 

mniej niw 15% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
a) dostę” do terenów: 
 ”o”rzez wydzieloną na rysunku ”lanu drogę 

wewnętrzną, oznaczoną symbolem 1KŚW, 
 w ”rzy”adku ws”ólnego zagospodarowania 

obu terenów: ”o”rzez jeden zjazd od strony ”óJ-
nocnej i jeden zjazd od strony ”oJudniowej, ”rzy 
czym zjazd od strony ”oJudniowej dotyczy wyJącz-

nie samochodów osobowych, 
 obowiązuje zakaz lokalizacji bez”o`rednich 

zjazdów od strony ulŁ ByczyLskiej oraz przez zieleL 
izolacyjną, 

 do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ciach w liniach rozgraniczających nie 
mniejszych niw 8 m, 

b) wymagane miejsca parkingowe dla samocho-

dów osobowych: nie mniej niw 1 miejsce parkingo-

we na 50 m² ”owierzchni uwytkowej obiektów, 
realizowane w obrębie dziaJki lub terenu objętego 
inwestycją, na obszarze objętym uchwaJą; 

5) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
b) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 

elektroenergetycznej lub odnawialnych uródeJ ener-

gii, 

c) zaopatrzenie w cie”Jo: z niskoemisyjnych lub 

nieemisyjnych uródeJ cie”Ja, 
d) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 

e) gospodarka odpadami i od”rowadzenie `cie-

ków: zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzewe-

niem ust. 2 pkt 2 i 3, 

f) przedstawiona na rysunku planu strefa ochronna 

od gazociągu nie obowiązuje w ”rzy”adku ”rzebudo-

wy lub zmiany lokalizacji gazociągu; 

6) obowiązuje nakaz lokalizacji zieleni izolacyj-

nej, w miejscach wskazanych na rysunku planu, 

”rzy czym dla zieleni od strony ”oJudniowej do-

”uszcza się w”rowadzenie nie więcej niw 2 przerw 

tej zieleni, kawdej o szeroko`ci nie większej niw 3 m, 

na ”otrzeby sytuowania ”rzej`ć ”ieszych lub sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej; 

7) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wielkoga-

barytowych; 

8) na terenie 1U, od strony zachodniej, pomię-
dzy linią rozgraniczającą a nie”rzekraczalną linią 
zabudowy, obowiązuje zakaz lokalizacji reklam; 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy bu-

dynków ”rzeznaczonych na sieci techniczne, instala-

cje, kanaJy i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

§ 6Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 
symbolem 1KDW ustala się nastę”ujące ”rzezna-

czenie oraz zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie 

a) droga wewnętrzna, 
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b) do”uszcza się lokalizację obiektów, sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej, miejsc ”arkin-

gowych, obiektów maJej architektury i zieleni, 

c) w ”rzy”adku ws”ólnego zagos”odarowania te-

renów oznaczonych symbolami 1U i 2U dopuszcza 

się ”rzeznaczenie terenu ”od zabudowę usJugową, 
”rzyjmując zasady zabudowy i zagospodarowania jak 

dla zabudowy usJugowej, okre`lonych w § 5; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie 
mniej niw 12 m, 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam, w tym 

reklam wielkogabarytowych. 

 

§ 7Ł1Ł Śo”uszcza się scalania i ”odziaJy nierucho-

mo`ciŁ 
2. Ustala się ”owierzchnię wydzielanej dziaJki: nie 

mniej niw 5000 m² (z wyJączeniem wydzieleL geode-

zyjnych dla sieci technicznych i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej oraz dróg wewnętrznych). 

3. Obowiązuje zakaz wydzielania dziaJek niema-

jących dostę”u do drogi, z wyjątkiem sytuacji, kie-

dy wydzielenie dziaJki sJuwy ”owiększeniu innej 
dziaJki, mającej dostę” do drogiŁ 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy 

wydzieleL geodezyjnych dla sieci technicznych 
i urządzeL infrastruktury technicznej. 

 

§ 8Ł1Ł Nie wyznacza się terenów narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnychŁ 

2. Nie okre l̀a się szczególnych warunków zagos”o-

darowania terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu. 

3. Nie okre l̀a się zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej. 

4. Nie okre`la się s”osobów i terminów tymcza-

sowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenówŁ 

 

§ 9Ł źgodnie z artŁ 15 ustŁ 2 ”kt 12 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki ”rocentowe, o których mowa  
w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysoko`ci 0%Ł 

 

§ 10Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi Miasta KluczborkaŁ 

 

§ 11Ł1Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa O”olskiegoŁ 
2. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w KluczborkuŁ 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Janusz Kędzia  

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIł469ł09 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu 

 

Nie wniesiono uwag do wyJowonego do ”ublicz-

nego wglądu ”rojektu zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Klucz-

bork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota 

GórnaŁ 
 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIł469/09 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) i artŁ 167 ustŁ 
2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 

2104 z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska w Kluczborku 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, nalewące do zadaL wJasnych gminy, w tym 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
komunikacji realizowane będą eta”owoŁ 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa  
w ”kt 1, będzie mogJo odbywać się ”rzez: 

1) wydatki z budwetu gminy; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

mŁinŁ ”o”rzez dotacje, ”owyczki ”referencyjne, kre-

dyty, fundusze Unii śuro”ejskiej, inne `rodki ze-

wnętrzne, 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ramach ”o-

rozumieL o charakterze cywilno”rawnym lub w formie 
partnerstwa publiczno - prywatnego. 
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