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UCHWAŁA NR XXXVII/264/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5), art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady
Miejskiej w Libiążu Nr XXVII/189/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu,
po stwierdzeniu, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy
w Libiążu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Libiąż, przyjętego uchwałą Nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 grudnia 1998 r. ze zmianą nr 1
przyjętą uchwałą Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012 r., zmianą nr 2
przyjętą uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015 r. i zmianą nr 3 przyjętą
uchwałą Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r.
Rada Miejska wLibiążu uchwala:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy
w Libiążu, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 5,12 ha, którego granice określone zostały na załączniku
graficznym do uchwały Nr XXVII/189/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie
ul. Rouvroy w Libiążu oraz na rysunku planu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu
składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
1) załącznik nr 1 - Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej,
w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Libiążu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Libiążu o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
1) Przepisy ogólne - zawarte w Rozdziale 1;
2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem - zawarte w Rozdziale 2;
3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zawarte w Rozdziale 3;
4) Przepisy końcowe - zawarte w Rozdziale 4.
§ 3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole cyfrowo-literowe i literowe identyfikujące przeznaczenie terenu:
a) 1U-2U tereny zabudowy usługowej,
b) UMN teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) 1KDD-3KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
d) KK teren infrastruktury kolejowej.
2. Rysunek planu zawiera oznaczenia przyjęte na podstawie przepisów odrębnych:
1) granicę złoża węgla kamiennego „Dąb”;
2) cały obszar objęty planem położony jest w granicach:
a) złoża węgla kamiennego „Janina”,
b) obszaru górniczego „Libiąż IV”,
c) terenu górniczego „Libiąż V”,
d) głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 452 Chrzanów.
3. Rysunek planu zawiera, poza treścią mapy zasadniczej, następujące oznaczenia graficzne elementów
informacyjnych, nie będących ustaleniami planu:
1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Byczyna - Skawina;
2) granica aglomeracji "Libiąż A" w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej;
3) granice i numery działek ewidencyjnych.
§ 4. 1. Ilekroć wniniejszej uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż
120;
2) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie
budynków przy założeniu, że zewnętrzna krawędź ściany budynku nie może wykraczać poza zewnętrzne
oznaczenie linii zabudowy, za wyjątkiem wykuszy, pilastrów, ryzalitów, schodów na maksymalną
odległość – 1 m;
4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o którym mowa w § 3
pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
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5) przeznaczeniu podstawowym - przeznaczenie, które przeważa na danym terenie lub działce budowlanej,
nie będące przeznaczeniem dopuszczalnym na rzecz, którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne
konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności zobowiązującymi przepisami;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - część przeznaczenia terenu, która uzupełnia przeznaczenie podstawowe
w sposób określony w ustaleniach planu, a nie będącego przeznaczeniem podstawowym;
7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną liniami rozgraniczającymi
i oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu
o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
8) wskaźniku powierzchni zabudowy - stosunek powierzchni kondygnacji parterowej budynku lub suma
powierzchni parterów budynków znajdujących się na określonej działce lub terenie, do którego inwestor
posiada tytuł prawny, liczony w zewnętrznym obrysie budynku, do powierzchni działki budowlanej,
wyrażony w %;
9) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość w podziale na:
a) wysokość budynku - wysokość, o której mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie,
b) wysokość obiektów budowlanych - wysokość obiektów, o których mowa w art.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie budowli i obiektów małej architektury, z wyjątkiem
budynków, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej
położonej części stanowiącej element tego obiektu;
10) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć budynki użyteczności publicznej zdefiniowane w § 3
pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat,
trawników, kwietników.
2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi
w obowiązujących przepisach odrębnych.
Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem
I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nakaz uwzględnienia wymagań dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
określonych w Rozdziale 3,
2) zakaz:
a) lokalizacji budynków garażowych wolno stojących i zespołów garaży na terenach 1U i 2U,
b) stosowania materiałów wykończeniowych typu siding wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych.
2. W obszarze objętym planem dopuszcza się inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów
odrębnych zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem:
1) drogi publiczne w terenach o symbolach: 1KDD, 2KDD, 3KDD;
2) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów, organów władzy, administracji na terenie UMN.
II. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu
§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala
się:
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1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, za wyjątkiem:
a) inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, drogowej,
b) wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną,
c) centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
2,00 ha,
d) łączności publicznej,
e) parkingów samochodowych lub zespół parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha,
f) linii kolejowych,
g) stacji paliw;
2) zakaz lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności
ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
3) zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich
nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego.
2. W zakresie ochrony wód podziemnych oraz położenia obszaru objętego planem w zasięgu Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Chrzanów nr 452 ustala się:
1) zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki
wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;
2) nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych;
3) dopuszcza się wprowadzenie podczyszczonych wód opadowych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem uwzględnia się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony
równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenie UMN jak dla
terenów mieszkaniowo – usługowych.
4. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól
elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach
odrębnych z zakresu ochrony środowiska.
5. W zakresie ochrony powietrza ustala się stosowanie zasad zaopatrzenia w ciepło, zgodnie z ustaleniami §
13 pkt 1.
6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze: zbieraniem, magazynowaniem, przeładunkiem,
przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i złomu;
2) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przepisami prawo ochrony środowiska
oraz przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
III. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§ 7. 1. Obszar objęty planem położony jest w granicach:
1) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452 Chrzanów o warunkach ochrony określonych w § 6 ust.2;
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2) udokumentowanych złóż węgla kamiennego:
a) „Janina”,
b) „Dąb”,
3) obszaru górniczego „Libiąż IV”;
4) terenu górniczego „Libiąż V”.
2. W obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
2) osuwiska;
3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
3. W granicach terenu i obszaru, o których mowa w ust.1 pkt 3 i pkt 4, przy przebudowie istniejących
i lokalizacji nowych obiektów budowlanych uwzględnia się zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) informacje o aktualnych warunkach geologiczno-górniczych;
2) przepisy w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
IV. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 8. 1. Nie wyznacza się w planie granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości.
2. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) na terenie 1U :
a) minimalna powierzchnia działki: 1000 m 2,
b) minimalna szerokość frontu działki: 20 m,
c) układ granic prostopadle w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje obsługa komunikacyjna
działki, z dopuszczeniem odstępstwa od powyższej zasady do 15°;
2) na terenie 2U :
a) minimalna powierzchnia działki: 600 m 2,
b) minimalna szerokość frontu działki: 15 m,
c) układ granic prostopadle w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje obsługa komunikacyjna
działki, z dopuszczeniem odstępstwa od powyższej zasady do 15°;
3) na terenie UMN :
a) minimalna powierzchnia działki: 550 m 2,
b) minimalna szerokość frontu działki: 18 m,
c) układ granic prostopadle w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje obsługa komunikacyjna
działki, z dopuszczeniem odstępstwa od powyższej zasady do 15°.
V. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się:
1) zakaz:
a) lokalizowania budynków garażowych wolno stojących i zespołów garaży na terenach 1U i 2U,
b) lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m²,
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c) lokalizowania handlu giełdowego i targowiskowego,
d) lokalizowania stacji paliw oraz sprzedaży, obsługi i napraw pojazdów za wyjątkiem terenów 1U i 2U,
e) składowania i magazynowania poza budynkami materiałów i towarów budowlanych związanych
z prowadzeniem usług handlu;
2) nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy:
- związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi
usytuowania danej sieci,
- zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie danej sieci
w zależności od jej rodzaju i parametrów,
b) linii kolejowej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.
VI. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 10. 1. Obszar objęty planem obsługiwany jest przez drogi publiczne klasy dojazdowej: 1KDD, 2KDD,
3KDD oraz drogę publiczną klasy głównej – ul. Chrzanowską położoną poza obszarem objętym planem.
2. Powiązania zewnętrzne lokalnego układu komunikacyjnego z drogą wojewódzką nr 933 ul.Chrzanowską
ogranicza się do:
1) istniejącego skrzyżowania z drogą 1KDD (ul. Rouvroy);
2) terenu 2U poprzez docelowy zjazd.
3. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące minimalne wskaźniki miejsc do parkowania:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: min. 2 miejsca do parkowania na 1 budynek mieszkalny
jednorodzinny;
2) dla zabudowy usługowej: min. 1 miejsce do parkowania na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług.
4. Dopuszcza się:
1) lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dojść, dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych Rozdziału 3;
2) zaliczenie do miejsc do parkowania - miejsc w budynkach garażowych.
5. Miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy na terenach 1U i 2U
należy lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do dysponowania.
6. Minimalna ilość miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
1) na terenach 1U, 2U i UMN – min. 1 miejsce na 10 miejsc do parkowania;
2) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu zgodnie z ustawą o drogach
publicznych.
VII. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 11. Ustala się następujące zasady prowadzenia sieci infrastruktury technicznej:
1) utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
w tym obsługujących obszar objęty planem, zapewniając możliwość ich rozbudowy i modernizacji; w razie
przebudowy sieci dopuszcza się możliwość likwidacji zbędnych odcinków sieci;
2) dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób
nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów odrębnych;
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3) należy prowadzić sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia z nimi związane w pasach drogowych
zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w przypadkach lokalizowania na innych terenach, w sposób
nie kolidujący i podporządkowany określonej w planie funkcji terenu.
§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie z istniejących sieci wodociągowych;
2) dopuszcza się rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnieniem
przeciwpożarowych i wyposażenia sieci w hydranty przeciwpożarowe.

wymaganych

parametrów

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie indywidualnych lub grupowych
systemów zaopatrzenia w ciepło, w tym systemów z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej
100 kW.
§ 14. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się dostawę gazu w oparciu o istniejącą sieć dystrybucyjną
średniego i niskiego ciśnienia, z możliwością jej rozbudowy.
§ 15. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną sieć elektroenergetyczną;
2) dopuszcza się instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.
§ 16. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:
1) odprowadzenie ścieków w systemie kanalizacji rozdzielczej;
2) do czasu realizacji systemu miejskiego, dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie odprowadzania
ścieków, z zastrzeżeniem ograniczeń ustalonych w § 6 ust.2.
§ 17. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w oparciu o:
a) system kanalizacji deszczowej,
b) rowy i kanały odprowadzające,
c) indywidualne systemy zagospodarowania wód w obrębie nieruchomości, o których mowa w pkt 2,
2) zastosowanie lokalnych systemów odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruntach
przepuszczalnych w ramach nieruchomości gruntowej;
3) nakaz zastosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych i roztopowych
z powierzchni szczelnej terenów dróg i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha;
4) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie nieruchomości poprzez
retencjonowanie, w tym w szczelnych zbiornikach otwartych lub zamkniętych z możliwością wtórnego
wykorzystania, w tym do celów przeciwpożarowych.
§ 18. W zakresie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej ustala
się:
1) zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury
radiokomunikacyjnej;
2) zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do
występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu
oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
i radiokomunikacyjnej.
VIII. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 19. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, októrej mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
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1) dla terenu 1U w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent);
2) dla terenów: 2U, UMN, 1KDD, 2KDD, 3KDD i KK w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta
procenta).
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
I. Przeznaczenie terenu oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu
§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1U i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) stacja paliw,
b) myjnia samochodowa,
c) miejsca do parkowania,
d) drogi pożarowe, dojazdy,
e) ciągi piesze, pieszo-rowerowe, rowerowe, dojścia,
f) infrastruktura techniczna,
g) zieleń urządzona,
h) obiekty małej architektury.
2. Dla terenu 1U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania
terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 15% działki budowlanej;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,1,
b) maksymalny: 1,5;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków: do 3 kondygnacji, ale nie więcej niż 12 m,
b) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m,
c) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem lit. a) i b);
6) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45 o.
§ 21. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 2U i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa,
b) składy, magazyny;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) stacja paliw,
b) myjnia samochodowa,
c) miejsca do parkowania,
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d) drogi pożarowe, dojazdy,
e) ciągi piesze, pieszo-rowerowe, rowerowe, dojścia,
f) infrastruktura techniczna,
g) zieleń urządzona,
h) obiekty małej architektury.
2. Dla terenu 2U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania
terenów:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 15% działki budowlanej;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,01,
b) maksymalny: 1,5;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków: do 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), ale nie więcej niż 12 m,
b) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m,
c) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem lit. b);
6) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45 o;
7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu oraz szarości;
8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach z niskim stopniem nasycenia - piaskowego, beżu, szarości,
kremowego;
9) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych materiałów budowlanych.
§ 22. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku
planu symbolem UMN i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,
c) zabudowa mieszkaniowo - usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca do parkowania,
b) budynki garażowe,
c) drogi pożarowe, dojazdy,
d) ciągi piesze, pieszo-rowerowe, rowerowe, dojścia,
e) infrastruktura techniczna,
f) zieleń urządzona,
g) obiekty małej architektury;
3) kategorie podstawowego przeznaczenia terenu wymienione w pkt 1 mogą być lokalizowane samodzielnie,
odrębnie lub wspólnie na działce budowlanej w dowolnych proporcjach.
2. Dla terenu UMN ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenów:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30% działki budowlanej;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,01,
b) maksymalny: 1,5;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków: do 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), ale nie więcej niż 12 m,
b) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m,
c) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 25 m, z zastrzeżeniem lit. b);
6) kształt dachu: dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu głównych połaci od 20 o do 45 o z zastrzeżeniem
pkt 10;
7) dopuszcza się doświetlenie poddasza za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub oknami
połaciowymi;
8) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu oraz szarości;
9) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach z niskim stopniem nasycenia - piaskowego, beżu, szarości,
kremowego z zastrzeżeniem pkt 10;
10) dla budynków stanowiących inwestycję celu publicznego dopuszcza się:
a) dachy płaskie,
b) kolorystykę elewacji w odcieniach bieli, czerni i ciemnego granatu,
c) montaż na dachu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, o których mowa
w § 18.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami
od 1KDD do 3KDD i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ścieżki rowerowe,
b) zieleń urządzona,
c) obiekty małej architektury.
d) infrastruktura techniczna.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z poszerzeniami
w rejonie skrzyżowań
1) 1KDD – od 12 m do 13 m;
2) 2KDD – od 11 m do 12 m;
3) 3KDD – od 12 m do 13 m.
§ 24. 1. Wyznacza się teren infrastruktury kolejowej oznaczony na rysunku planu symbolem KK i ustala
się przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury kolejowej.
2. Dla terenu wymienionego w ust.1 parametry i wskaźniki oraz zasady zagospodarowania zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie.
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Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu
Bogumiła Latko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/264/2018
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 23 marca 2018 roku
Załącznik nr 1 - Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/264/2018
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 23 marca 2018 roku
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Libiążu o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu
Ze względu na brak uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od
8 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu oraz faktem, że w terminie oczekiwania
na uwagi wyznaczonym do 14 marca 2018 r. uwag nie wniesiono, Rada Miejska w Libiążu nie
dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu
Bogumiła Latko
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/264/2018
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 23 marca 2018 roku
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Libiążu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rada Miejska w Libiążu działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), ustala:
1) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy będą
finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych
i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów
odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2) prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków
finansowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu
Bogumiła Latko

