
UCHWAŁA NR XXXIII/508/21 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kluczborka część północna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1-4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kluczborka część północna. 

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o której mowa w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXII/362/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 września 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część 
północna; 

2) uchwała Nr XXV/395/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXV/362/20 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część północna; 

3) uchwała Nr XXV/397/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część 
północna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/508/21

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 czerwca 2021 r.
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