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UCHWAIA NR IXł89ł11 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Śolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna  
w zakresie dotyczącym uchwaJy Nr XXVIIł348ł08 z dnia 30 wrze`nia 2008 r. 

 

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, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 

ust. 1 w związku z artŁ 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 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, 

z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  

Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 

”ozŁ 159), w związku z uchwaJą Nr LIVł737ł10 
Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 18 ”audzier-

nika 2010 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi 

Ligota Śolna, Ligota źamecka i Ligota Górna  
w zakresie dotyczącym uchwaJy Nr XXVIIł 
348ł08 z dnia 30 wrze`nia 2008 r., po stwier-

dzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Kluczbork, Rada Miejska  

w Kluczborku uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Klucz-

bork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka  

i Ligota Górna w zakresie dotyczącym uchwaJy 
XXXVIIł348ł08 z dnia 30 wrze`nia 2008 r., 

zwaną dalej ”lanemŁ 
2Ł Granice obszaru objętego ”lanem oznaczo-

no na rysunku ”lanu, stanowiącym zaJącznik gra-

ficzny do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek ”lanu s”orządzony 

na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, stanowią-
cy integralną czę`ć uchwaJy; 

2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

4Ł W granicach ”lanu nie wystę”ują: 
1) tereny, dla których wystę”uje konieczno`ć 

okre`lenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków oraz dóbr kultury; 
2) tereny, dla których wystę”uje konieczno`ć 

okre`lenia wymagaL wynikających z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

3) tereny, dla których wystę”uje konieczno`ć 
okre`lenia szczególnych warunków zagos”oda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
4) tereny, dla których wystę”uje konieczno`ć 

okre`lenia granic i s”osobów zagospodarowania 

terenów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych; 

5) tereny, dla których wystę”uje konieczno`ć 
okre`lenia s”osobów i terminów tymczasowego 
zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nówŁ 
 

§ 2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku ”lanu są ustaleniami obowiązującymi ”lanu: 
1) granice planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) teren zabudowy usJugowejŁ 
 

§ 3. Nastę”ujące okre`lenia stosowane w uchwa-

le oznaczają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 

ograniczająca obszar, na którym do”uszcza się 
wznoszenie budynków oraz okre`lonych w usta-

leniach ”lanu budowli naziemnych nie będących 
liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia terenu 

lub urządzeniami terenowymi komunikacji, której 
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”rzekroczenia nie do”uszcza się na wszystkich 
kondygnacjach; 

2) plan ｦ miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego o którym mowa w § 1 uchwaJy; 
3) powierzchnia zabudowy ｦ suma powierzchni 

terenu zajęta ”rzez budynki w stanie wykoLczo-

nym, liczona w rzucie przyziemia, mierzonego  

w ”rzekroju ”oziomym budynku na wysoko`ci 1 m; 
4) ”rze”isy odrębne ｦ aktualne przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, a takwe ratyfiko-

wane umowy międzynarodowe, prawodawstwo 

organizacji i organów międzynarodowych, których 
Rzecz”os”olita Polska jest czJonkiem oraz ”rawo 
Unii śuro”ejskiej obowiązujące w regulowanej 
dziedzinie; 

5) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 

będące dominującą formą wykorzystania terenu 

oraz obiektów z nim związanych; 
6) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ przeznacze-

nie inne niw ”odstawowe, które uzu”eJnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie wy-

stę”uje samodzielnie na danym terenie z wyJą-
czeniem ”rzeznaczenia stanowiącego ”owierzch-

nię biologicznie czynną; 
7) stawka procentowa - stawka procentowa,  

o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zmianami). 

 

§ 4Ł1Ł Ustala się teren zabudowy usJugowej 
oznaczony na rysunku planu symbolem 7UP, dla 

którego obowiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usJugi uwyteczno`ci ”ublicznej - usJugi han-

dlu, gastronomii, administracji, o`wiaty, nauki, 
kultury, zdrowia i o”ieki s”oJecznej, obsJugi ban-

kowej, ”ocztowe, telekomunikacyjne, usJugi tury-

styki, oraz inne usJugi (z wyJączeniem sz”itali  
i domów o”ieki s”oJecznej), o ”owierzchni s”rze-

dawy mniejszej niw 2000 m2; 

b) usJugi bytowe - usJugi zas”okajające ”o-

trzeby ludno`ci związane z codziennym bytowa-

niem, np. fryzjerstwo, kosmetyka, pralnie, drobne 

naprawy, itp.; 

c) usJugi rzemiosJa rozumiane jako samodzielną 
dziaJalno`ć gos”odarczą ”rowadzoną na niewielką 
skalę obejmującą ”rodukcję drobnotowarową, 
wytwarzanie dóbr i `wiadczenie usJug z wyklu-

czeniem usJug technicznych; 

2) uzu”eJniające: 
a) obiekty zamieszkania zbiorowego - hotele, 

”ensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska mJo-

dziewowe, it”Ł; 
b) mieszkania wJa`cicieli firm lub sJuwbowe 

wydzielone w budynkach przeznaczenia podsta-

wowego; 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

d) doj`cia i dojazdy; 

e) parkingi; 

f) zieleL wraz z obiektami maJej architekturyŁ 
2Ł Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego: 
1) od ulŁ Ligonia oraz ulŁ JagielloLskiej do”usz-

cza się ogrodzenia awurowe o wysoko`ci do 1,5 m 

z mowliwo`cią ”odmurówki o wysoko`ci do 0,5 m; 

2) zakazuje się stosowania ”eJnych ogrodzeL; 
3) zakazuje się ogrodzeL wykonanych z ”refa-

brykowanych ”rzęseJ betonowychŁ 
3Ł Ustala się zasady ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się grodzenia nieruchomo`ci ”rzy-

legJych do cieków wodnych w odlegJo`ci mniej-

szej niw 1,5 m od linii brzegu; 

2) nakazuje się utwardzenie i skanalizowanie 
kawdego terenu, na którym mowe doj`ć do zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami ropopo-

chodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) zakazuje się lokalizacji zakJadów stwarzają-

cych zagrowenie wystą”ienia ”owawnych awarii  
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 

4) dziaJalno`ć usJugowa nie mowe ”rzekraczać 
standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami 
dziaJki, do której inwestor ”osiada tytuJ ”rawnyŁ 

4Ł Ustala się szczegóJowe zasady i warunki 
scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ｦ do”uszcza się 
”odziaJ na dziaJki budowlane oraz ”onadto ”odziaJ 
”od sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

oraz komunikacjęŁ 
5Ł Ustala się ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne  

w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu; 

2) ksztaJt dachu ｦ dowolny, przy czym obo-

wiązuje ”odobny dla caJego terenu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

75% ”owierzchni dziaJki; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% powierzchni terenu. 

6Ł Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących  
i budowę nowych sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

2) zao”atrzenie w wodę z miejskiego systemu 
wodociągowego; 

3) od”rowadzenie `cieków do miejskiego sys-

temu kanalizacji ｦ zgodnie z prze”isami odrębnymi; 
4) od”rowadzenie wód o”adowych do miej-

skiego systemu kanalizacji lub do rowu ”oJowone-

go poza granicami planu; 

5) w ”rzy”adku wód o”adowych które mogą być 
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub 

innymi substancjami chemicznymi (n”Ł ”arkingów, 
”laców manewrowych) nalewy ”rzed od”rowadze-
niem oczy`cić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
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6) skJadowanie od”adówｦ zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 
7) obsJuga komunikacyjna terenu - z ulicy Li-

gonia; 

8) ustala się nastę”ujące wskauniki miejsc 
”arkingowych dla samochodów osobowych: 

a) biura i budynki administracyjne: 1mp/ 35 m2 

”owierzchni uwytkowej, 
b) sklepy do 700 m2 ”owierzchni uwytkowej ｦ 

1mp/40 m2 powierzchni uwytkowej, 
c) skle”y ”owywej 700 m2 ”owierzchni uwyt-

kowej ｦ 1mp/20 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) restauracje ｦ 1mp/8 m2 powierzchni sali dla 

go`ci, 
e) hotele, pensjonaty ｦ 1mp/4 Jówka, 

f) myjnie samochodowe ｦ 1mp/1 stanowisko 

do mycia, 

g) 1 miejsce dla ”ojazdu osoby nie”eJno-

s”rawnej na kawde kolejne 25 miejsc ”arkingo-

wych, lecz nie mniej niw 1 miejsce w ”rzy”adku 
”arkingów o liczbie miejsc większej niw 10; 

9) dla obiektów, nie ujętych w ”kt 8 nalewy 
”rzyjąć analogiczną ilo`ć miejsc ”ostojowych. 

7. Ustala się stawkę ”rocentową ｦ 30%. 

 

§ 5Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego oraz ”odlega ”u-

blikacji na stronie internetowej gminy Kluczbork. 

 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kluczborku  

Janusz Kędzia 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 80 ｦ 4484 ｦ Poz. 1026 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IXł89ł11 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

Ligonia ZaJącznik nr 1 - rysunek planu 

 
 
1025 

 


