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S t r e s z c z e n i e  

Libiąż, niewielkie małopolskie miasto, dąży od lat do zbudowania nowego centrum. Przedstawione tu 
rozważania dotyczą tworzenia miasta w aspekcie uwarunkowań przestrzennych i historycznych oraz 
społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego w kraju prawodawstwa 
sterującego planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. 
Inicjatywa władz miejskich i konsekwentna realizacja założonego planu przez sporządzanie niezbęd-
nych opracowań planistycznych. Udział społeczności lokalnej wspierającej inicjatywę samorządo-
wych władz miasta w określony przepisami sposób. Autentyczność potrzeb budowy nowego Centrum 
udowodniona postawą mieszkańców miasta wyrażającą się między innymi w wynikach kolejnych 
wyborów burmistrza miasta, autora idei. 
Realizacja kilku przedsięwzięć składających się na całość planowanego centrum i oczekiwanie na 
clou programu: rynek miejski, ratusz, obiekty okalające rynek etc. 

Słowa kluczowe:  miasto, planowanie 

A b s t r a c t  

Libiąż, a small town in Małopolska Voivodeship, aims at developing a new town centre.  
Presented cogitations concern creating a town in the context of spatial, historical, social and economic 
conditions in compliance with Polish legislation controlling spatial planning and development process.  
Authorities’ initiative as well as consistent execution of the established guidelines through developing 
essential town planning studies. Participation of the local community supporting the council 
authorities’ initiative in the way the law defines. The genuine need of developing the new Centre 
proven by the inhabitants’ attitude towards the Mayor – the idea’s author. 
Execution of some undertakings from the developed Centre and awaiting the clou: the town square 
with buildings surrounding it, the town hall etc. 
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Postulat „Mieszkać w mieście” rodzi naturalną konstatację: aby w mieście zamieszkać, trzeba 
wpierw to miasto zbudować.  

Rozważania nad tworzeniem miasta w czasie teraźniejszym, w zdefiniowanej geograficznie prze-
strzeni i co dla przedstawienia problemu istotne, w uwarunkowaniach prawnych zaistniałych w kraju po 
transformacji ustrojowej z 1989 roku, dotyczyć będą Libiąża, młodego małopolskiego miasta położonego 
na styku Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Kotliny Oświęcimskiej, które w połowie pierwszej dekady  
XXI wieku zamieszkuje około 18 000 ludzi.  

Jak każde miasto, także Libiąż rozwija się między innymi w kontekście uwarunkowań historycz-
nych i społeczno-ekonomicznych. Spójrzmy wobec tego na jego historię. Jest miastem o wiejskiej pro-
weniencji. Powstał za sprawą rozwoju przemysłu wydobywczego w obszarach kultywowanych od śre-
dniowiecza funkcji rolniczych. W roku 1243 Jan Długosz pisze w Kronikach o przekazaniu dwóch wsi, 
Libiąża Wielkiego i Libiąża Małego zakonowi benedyktynek i są to pierwsze historycznie udokumento-
wane wzmianki o miejscowości Libiąż. Natomiast pierwszym zdecydowanym impulsem do rozwoju 
osady było przeprowadzenie przez Libiąż w drugiej połowie XIX wieku linii kolejowej Kraków–Wiedeń. 
Jednak dopiero odkrycie złóż węgla kamiennego, budowa kopalni tego surowca oraz rozpoczęcie jego 
eksploatacji w 1907 roku w funkcjonującej do dziś kopalni „Janina”, stworzyły mocny bodziec do 
trwałego rozwoju miejscowości. Następnie, wzmiankowane uprzednio wsie Libiąż Wielki i Libiąż Mały, 
zostały połączone administracyjnie w 1956 roku i uzyskały status osiedla. Po upływie kolejnych kilkuna-
stu lat, w 1969 roku Libiąż otrzymał prawa miejskie.  

Postrzeganie miasta jako wyodrębnionego przestrzennie organizmu osadniczego z zarysowanymi 
granicami wydzielającymi go w kontekście przestrzennym, tudzież określonego w aspekcie społecznym 
i kulturowym, z ciągłością historyczną kształtu przestrzeni i zabudowy oraz z ciągłością tożsamości nie 
przystaje wciąż jeszcze do Libiąża, który jest miastem powstającym – jak dotychczas – ad hoc. Bez 
ciągłości miejskich tradycji, opartego na wyrazistym w przestrzeni, charakterystycznie wiejskim, układzie 
struktury osadniczej, z arbitralnie wtrąconym wątkiem blokowej zabudowy z lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, z tożsamością in statu nascendi. Rynek, ratusz miejski, obiekty użyteczności publicznej 
to atrybuty miasta, których Libiążowi bezsprzecznie brakuje. Na miejski charakter wpływ wywierają 
także czynniki kompozycji urbanistycznej, odpowiednio zagospodarowane przestrzenie publiczne oraz 
atrakcyjność programu.  

Czytelna próba zmian w zakresie kształtowania miejskiego charakteru miejscowości nastąpiła po 
transformacji ustrojowej, w wyniku której losy miasta znalazły się w rękach jego mieszkańców. Z inicja-
tywy nowych władz, wyłonionych w pierwszych demokratycznych wyborach, poczyniono wiele kroków 
zmierzających do zdecydowanego kreowania miejskości Libiąża i jego przestrzennej integracji. Po pierw-
sze zrodziła się idea budowy w dzielnicy śródmiejskiej Flagówka nowego centrum miasta, które znala-
złoby się w środku obecnego układu osadniczego, na terenach ciągle jeszcze nie zainwestowanych. Sytu-
acja wręcz idealna w aspekcie przestrzennym. Z jednej bowiem strony zaistniała możliwość zabudowania 
leżących w środku miasta wolnych terenów, stanowiących ponadto jego własność, z drugiej pojawiła się 
potencjalna możliwość kształtowania urbanistycznego i architektonicznego w sposób oczekiwany przez 
miasto. Zbudowanie nowego centrum – prawdziwie miejskiego – w osadzie o wiejskim rodowodzie, 
rozwijającej historycznie dwa niezależne ośrodki centralne, stwarza dodatkową szansę na wzmocnienie 
czynników integrujących społeczność lokalną z zaistnieniem czynników krystalizujących tożsamość.  

W roku 1999 rada miejska podjęła uchwałą „Program aktywizacji gospodarczej gminy Libiąż”1, 
w którym zawarto analizę sytuacji w gminie oraz określono mocne i słabe strony związane ze stanem 
środowiska naturalnego, położenia i zainwestowania (przemysł, komunikacja, infrastruktura, szkolnic-
two, gospodarka komunalna i przestrzenna), jak również sprecyzowano cele strategiczne umożliwiające 
aktywizację gospodarczą gminy. W „Programie” określono również środki jego finansowania przez 
wskazanie możliwości zawartych w środkach własnych, w środkach pomocowych i potencjalnych środ-
kach będących w gestii inwestorów prywatnych.  
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Kolejnym dokumentem sporządzonym dla miasta było „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego”2, które jako element systemu planistycznego wprowadzonego obowiązu-
jącą od niedawna (rok 1994) Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, miało określić politykę prze-
strzenną miasta. W studium za cel główny przyjęto misję rozwoju Libiąża określoną w opracowanej 
uprzednio Strategii Rozwoju Gminy Libiąż. Wśród uwarunkowań sprzyjających osiągnięciu celów znaj-
dujemy kilka zapisów dotyczących m.in. budowy centrum Libiąża. W powyższym dokumencie zaak-
centowano także fakt niewykrystalizowanej struktury miejskiej, w tym brak ukształtowanego centrum, 
chaotyczny rozwój zabudowy wykluczający możliwość jej koncentracji w pożądanych rejonach. Wska-
zano również na brak przestrzeni integrującej społeczność miasta (centrum, obiekty, atrakcyjnie urzą-
dzony park miejski itp.). 

W efekcie realizowanej konsekwentnie idei tworzenia nowego centrum powstał plan miejscowy, 
w którym określono koncepcję zagospodarowania przestrzennego przez wskazanie terenów między in-
nymi pod nowy rynek, ratusz miejski i zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

Rada Miejska uchwaliła plan w lipcu 2000 roku.  
Z formalnego punktu widzenia przygotowane zostały warunki do wykonania kolejnego kroku, to 

jest opracowania projektów budowlanych i realizacji zamierzeń. W tym samym czasie zmieniały się uwa-
runkowania, co spowodowało, że w 2003 roku rada miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany 
planu obowiązującego już od 2000 roku. Zmianą objęto wybrane tereny osiedla, dla których ustalenia 
sprzed trzech lat straciły aktualność. W uzupełnieniu należy dodać, że w sferze planowania działania ta-
kie nie należą do rzadkości. Nie zawsze w trakcie sporządzania planu można przewidzieć wszystkie oko-
liczności, w tym przede wszystkim zamierzenia poszczególnych właścicieli oraz użytkowników terenów, 
które w sposób naturalny ewoluują w czasie. Zmiana planu została przyjęta przez Radę Miejską 
i uchwalona w listopadzie 2004 roku3. 

W nawiązaniu do uchwalonej zmiany planu burmistrz miasta poczynił kolejny krok, zlecając 
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej4 dla obszaru centrum. 

W przedstawionej koncepcji uwzględniono zasadnicze założenia obowiązującego planu miejsco-
wego, jednak ich uszczegółowienie, jak również twórcze przetworzenie planistycznych wytycznych przez 
projektanta zrodziło konieczność dokonania korekt w obowiązującym planie, dotyczących przede 
wszystkim elementów układu komunikacyjnego (szerokość pasa drogowego, lokalizacja miejsc parkin-
gowych) oraz modyfikacji tras dla sieci infrastruktury technicznej. Ponadto dość ogólne zapisy ustaleń 
planu uległy konkretyzacji przez określenie parametrów gabarytowych i form obiektów budowlanych. 
Całość przedsięwzięcia projektowego uzyskała akceptację władz miasta. 

Kolejny krok podyktowany był koniecznością weryfikacji obowiązującego już planu w świetle efektów 
zawartych w świeżo opracowanej koncepcji. Plan ten zawierał zapisy, wśród których znalazły się ograniczenia 
uniemożliwiające realizację zamierzeń (np. zawarte na rysunku szerokości ulic w liniach rozgraniczających) 
lub w zbyt małym stopniu precyzujących parametry powierzchniowe i kubaturowe planowanej zabudowy. 
Nazbyt duża dowolność zawarta w ustaleniach planu mogłaby stać się przyczyną powstania architektury naj-
mniej przez miasto pożądanej. Wobec powyższego władze miasta przystąpiły do sporządzenia zmiany planu 
miejscowego. Przed autorem planu5 postawiono zadanie wypracowania takich sformułowań zapisów planu, 
aby możliwa stała się realizacja wizji centrum zawarta w przyjętej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. 
W związku z obowiązującymi przepisami opracowanie planu miejscowego jest ostatnim etapem, w którym 
wpływ na kształt przestrzeni mają władze miasta i także w pewnym sensie społeczność lokalna (burmistrz jako 
zleceniodawca, a mieszkańcy w ramach uczestnictwa określonego procedurami planistycznymi). Prawo bu-
dowlane nie przewiduje opiniowania projektów architektoniczno-budowlanych sporządzanych dla terenów 
mających aktualny plan miejscowy i stąd brak umocowań prawnych do wyrażania wiążących opinii, akceptacji 
lub jej braku, np. przez władze miasta dla projektowanej architektury. Stąd tak wielkie znaczenie zapisów 
planu miejscowego stanowiącego gwarancję zachowania walorów kompozycyjnych i estetycznych w plano-
wanym centrum. 
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Libiąż, jak przedstawiono, jest miastem konsekwentnie zmierzającym do realizacji idei 
wybudowania nowego centrum. Powstała przed kilkunastu laty wizja jest nadal aktualna, dodatkowo 
weryfikowana upływem czasu wskazuje na autentyczność potrzeby tego przedsięwzięcia. Wyniki 
kolejnych wyborów do władz miasta wskazują, jak widać, że pomysł spotyka się z aprobatą większości 
mieszkańców, którzy zapewniają swoją postawą ciągłość władzy i aktualność idei. Najwidoczniej 
mieszkańcy Libiąża chcą mieszkać w mieście, które może stać się bardziej miejskie za sprawą nowej 
jakości w kompozycji urbanistycznej, w którym będzie rynek, ratusz i atrakcyjny program przestrzeni 
publicznych. 

W tym czasie też staraniem władz wykonano ulicę łączącą teren przyszłego rynku z układem 
komunikacyjnym miasta i urządzono atrakcyjny park miejski. To realizacja zaplanowanych w pierwszym 
planie miejscowym elementów nowego centrum.  

Przypisy 

1 „Program aktywizacji gospodarczej gminy Libiąż” – uchwała nr XII/89/99 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 
22 czerwca 1999 roku. 

2 Uchwała Nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 grudnia 1998 r w sprawie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż. 

3 Uchwała Nr XXVI/144/2004 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 listopada 2004 roku. Projekt zmiany planu 
wykonało „Studio Urbiplan sp. z o.o.”, główny projektant: mgr inż. arch. Ewa Arway-Podhalańska – 2004 rok. 

4 „Koncepcja zagospodarowania śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka” – Pracownia Architektury 
„APPA” Marta Cierniak, autor koncepcji: mgr inż. arch. Marta Cierniak, 2005 rok. 

5 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka” 
– Architektoniczno-Urbanistyczna Pracownia M.A.M – główny projektant mgr inż. arch. Andrzej Zastawnik,  
2006 rok. 

A postulate "to live in a city" leads to an obvious conclusion: to live in a city we need to build one first.  
Cogitation concerning creating a city at present, in a geographically defined space and, whats more 

important in this case, in legal conditions that came into being after political transformation in 1989 will 
concern Libiąż, a young Polish town located in Małopolska Voivodeship that numbers around 18 000 
inhabitants. 

Libiąż, like any other town, is developing in the context of historical, social and economic 
conditions. Lets take a look at its history. It’s a town of rural origin that came into being on a basis of mining 
industry introduced in the area of agricultural funtions. In 1243 Jan Długosz mentioned donating two 
villages, Wielki Libiąż and Mały Libiąż to the Benedictine Order in his "Chronicles" – those are the first 
historically substantiated mentions about Libiąż. The first decisive impulse to develope the settlement was 
the Cracow-Vienna railway carried out in the middle of 19th century. However it was discovering coal 
deposits followed by building an operating till nowadays "Janina" mine and exploitation of the resources in 
1907 what stimulated developmnet of Libiąż in a lasting way. As a result of that the two mentioned above 
villages, Wielki Libiąż and Mały Libiąż, were administratively combined and gained the status of settlement 
in 1956. After following several years, in 1969 Libiąż obtained civic rights. 

It’s hardy possible to apply perceiving town as a separate settlement system with outlined spatial 
borders and defined social and cultural character to Libiąż, a town developing up till now ad hoc. Without 
continuity  of  urban  traditions,  based  on  distinctly  rural system of structure, with arbitrarily introduced  
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blocks of flats from the seventies, with in statu nascendi identity. A town square, a town hall, public 
utilities are those of town’s attributes Libiąż lacks. Urban composition, suitably developed public spaces 
and atractive program are also factors influencing urban character. 

Legible attempt to make changes in the area of urban character developing was taken after political 
transformation resulting in placing the fate of town in the hands of its inhabitants. On the new authorities’ 
initiative several steps were taken in order to decisively create urban character of Libiąż as well as its 
spatial integrity. First came the idea to develop the new town centre in downtown district Flagówka 
which could this way be placed in the middle of present settlement system, in the area still not developed. 
The circumstances seemd ideal from the spatial point of view. On one hand there was the possibility to 
invest in undeveloped area in the town centre and on the other there was a potential possibility of urban 
and architectural development in the way the town expected. Developing of the new town centre – the 
truly urban one – in the settlement of rural background gave the opprtunity to amplify integrating and 
identity crystallizing factors among local community. 

In 1999 Town Council passed a resolution called "The economic activating of Libiąż municipality 
program"1 which contained an analysis of current state along with defining its weak and strong points 
concerning environment condition, location and development condition (industry, transport, 
infrastructure, education, public and spatial utilities) and specified strategic goals enabling economic 
activating. The Program also defined the means of its financing pointing at own’s resources as well as 
development programmes and potential individual investors’ resources. 

The following act was "The Spatial Development Study"2 introduced as an element of spatial 
planning system by recent Law of July 7, 1994 on Spatial Development which aimed at defining town’s 
spatial policy.  

The Study set the mission of developing Libiąż according to the previously passed Development 
Strategy of Libiąż Municipality, mentioning among others the new town center, as the main goal. The 
Strategy also emphasized the faint urban structure expressed by the lack of centre and chaotic building 
development excluding the possibility of concentrating it in the desirable area as well as the lack of 
community integrating spaces. 

Consistently executed idea of developing the new town center resulted in creating a local spatial 
development plan which determined the use of space through assigning area for a new town square, town 
hall and commercial and housing buildings as well as through specifying their paramters. Town Council 
passed the plan in 2000. 

From a formal point of view all requirements to take the next step including architectural 
designing and future design realisation have been met. Due to changing conditions in 2003 the Town 
Council passed a resolution concerning a need of change of the local spatial development plan in force. 
The change applied to selected area of the Flagówka district to which the former regulations were no 
longer adequate. 

Such actions aren’t rare in the field of town planning as long as its not possible to foresee every 
cirucumstances and first of all any possible plans of the land owners and users evolving in time in a 
natural way. The change of plan was accepted and passed by the Town Council in november 20043. 

The Mayor commissioned an urban and architectural design of the town centre4 with reference to 
the change of plan.  

The design respected the main guidelines of local spatial development plan. However their 
particularizing as well as creative processing lead to the necessity of intorducing some improvements in 
the plan in force. Those applied mainly to the elements of transport network (width of roads, location of 
car parks) as well as to the modidfication of the infrastructure system’s routes. In addition to that quite 
general plan’s paragraphs were made more specific through determinign the size and forms of the 
buildings. The whole design was accepted by town’s authorities. 
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The following step resulted from the necessity to verify the local spatial development plan in force 
with reference to the newest urban and architectural design. Some of the plan’s arrangements either 
delimited design executing (eg. the width of streets in distinction lines) or didnt specify bulding’s 
parameters in the sufficient extent. Too much freedom in the plan’s arrangements could result in 
developing the least desirable kind of architecture. In order to create proper design executing 
circumstances it was necessary to reformulate the plan’s text. The planning design task5 was to work out 
new plan’s arrangements enabling execution of the towns centre idea. According to the law in force 
developing of the local spatial development plan is the final stage when town’s authorities as well as, up 
to a point, local society can influence the future shape of space. Any following urban or architectural 
design has to respect restrictions resulting from arrangements of the local spatial development plan. The 
building regulations does not require any endorsing for designs concerning area covered with local spatial 
development plan which results in lack of opportunity to express the local authorities’ opinion. Unless the 
Town is the client commissioning a design. In Libiąż’s case the authorities would commission the town 
hall design. The rest of investments however would be in hands of individual investors, which could 
operate within the confines of the approved urban and architectura design. That is why the regulations of 
the local spatial development plan – a warranty of preserving the composition and aesthetic virtues – are 
a matter of great importance. 

Libiąż, as presented above, is a town heading consistently towards the goal of developing the new 
centre. The vision that came into being several years ago is still an up-to-date one. Verified with the time 
passing it points at a geniune need of the undertaking. The results of following local elections show the 
approval of the inhabitans and assure continuity of authorities and the idea. Apparently the local 
community wishes to live in a town that can become more urban on the basis of introducing a new quality 
in the town’s composition – a town square, a town hall along with an attrative program of public spaces.  

In the meantime the authorities constructed a road connecting the area of the future town square 
with the town’s transport network and developed an attactive park, which were the elements defined in 
the first local spatial development plan.  

Endnotes 

1 "The economic activating of Libiąż municipality program" – Resolution of June 22, 1999 of Town Council in 
Libiąż, No. XII/89/99. 

2 Resolution of December 30, 1998 of Town Council in Libiąż, No. IV/30/98 – "The spatial development study of 
Libiąż municipality". 

3 Resolution of November 26, 2004 of Town Council in Libiąż, No. XXVI/144/20040 – The change of the local 
spatial development plan drawn up by "Studio Urbiplan sp. z o.o.", head designer: Ewa Arway-Podhalańska MSc, 
Arch. Eng. 

4 "The Concept of local spatial development of Libiąż downtown in the area of Flagówka district" – Atelier "APPA" 
Marta Cierniak, head designer: Marta Cierniak MSc, Arch. Eng., 2005. 

5 "The change of local spatial development plan of Libiąż downtown in the area of Flagówka district" – 
Architektoniczo-Urbanistyczna Pracownia M.A.M – head designer: Andrzej Zastawnik MSc, Arch. Eng., 2006. 
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Il. 1. Libiąż, plan miasta – 2000 rok 
Ill. 1. City plan of the Libiąż – 2000 

Il. 2. Koncepcja urbanistyczno-architek-
toniczna – 2005 rok 
Ill. 2. The concept of local spatial 
development plan – 2005 

Il. 3. Ratusz – elewacja 
Ill. 3. City Hall – elevation 

Il. 4. Zmiana planu miejscowego – 2006 
rok 
Ill. 4. The change of local spatial 
development plan – 2006 

 




