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UCHWAŁA NR XLIII/361/2010 
RADY GMINY BABICE 

 z dnia 19 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czĉņci obszaru Gminy Babice obejmującego 
rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów 

zapewniającej dojazd do terenów leņnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 41 i 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.jedn. 
Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.20 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz. 717, 
z późn.zm), w związku z uchwałą Nr XXVII/212/2008 
Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie 
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd 
do terenów leśnych oraz do terenów zabudowy miesz-
kaniowej w Chrzanowie, Rada Gminy Babice uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice 
obejmujacego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej 
prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrza-
nów zapewniającej dojazd do terenów leśnych oraz do 
terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie zwany 
dalej "planem" , po stwierdzeniu jego zgodności z usta-
leniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Babice.  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

§ 2.  

1. Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar o po-
wierzchni 0,99ha o zasięgu określonym granicami na 
rysunku planu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 
do uchwały Nr XXVII/212/2008 Rady Gminy Babice 
z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1.  

2. Plan obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały 
(tekście planu) oraz w części graficznej planu (rysun-
ku planu).  

3. Ustalenia zawarte w treści uchwały i na rysunku pla-
nu obowiązują łącznie, w zakresie określonym 
uchwałą.  

§ 3.  

1. Ustalenia planu stanowiące część graficzną obejmu-
jącą załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na ma-
pie zasadniczej w skali 1:1000.  

2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, 
nie będące ustaleniami planu:  

1) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcia Rady Gminy Babi-
ce o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu planu;  

2) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Babi-
ce o sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania.  

§ 4. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały zo-
stają wyrażone w postaci:  

1) przepisów ogólnych (określonych w Rozdziale I);  
2) przepisów szczegółowych dotyczących przeznaczenia 

terenów oraz zasad ich zagospodarowania ( określo-
nych w Rozdziale II)  

3) przepisów końcowych ( określonych w Rozdziale III).  

§ 5. Podstawowym celem planu na obszarze okre-
ślonym w §2 ust.1 jest zapewnienie warunków prze-
strzennych i prawnych dla realizacji drogi dojazdowej 
do zespołu budynków po wschodniej stronie ul. Kruczej 
oraz realizacji uzbrojenia ze szczególnym uwzględnie-
niem kanalizacji dla odprowadzenia części ścieków 
z sołectwa Zagórze do oczyszczalni na obszarze Chrza-
nowa.  

§ 6. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne 
stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej po-
wierzchni 0,47 ha zgodnie z decyzją Ministra Środowi-
ska znak:ZS-W-2120/122/2009 z dnia 31 lipca 2009r.  

§ 7.  

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Babice, o ile z treści uchwa-
ły nie wynika inaczej;  

2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1  

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzną 
część planu , o której mowa w §3 ust.1;  

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to ro-
zumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalo-
ne planem jako jedyne lub przeważające na da-
nym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi na rysunku planu i na rzecz którego należy 
rozstrzygnąć wszelkie ewentualne konflikty prze-
strzenne, przy zachowaniu zgodności z przepisami 
odrębnymi;  

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to ro-
zumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawo-
we, który dopuszczony został na danym terenie 
jako uzupełnienie podstawowego przeznaczenia 
tego terenu, na warunkach określonych w ustale-
niach planu;  

6) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru 
objętego planem, wydzieloną liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym - 
o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;  

7) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren 
objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i gra-
nicami projektu jego zagospodarowania w rozu-
mieniu przepisów odrębnych;  

8) studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Babice lub studium - 
należy przez to rozumieć dokument Studium uwa-
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runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Babice przyjęty uchwałą 
Nr VI/31/2003 Rady Gminy Babice z dnia 14 marca 
2003r.  

2. Ilekroć w uchwale zostają przywołane nazwy ulic 
należy przez to rozumieć nazwy nadane ulicom wg 
stanu na dzień uchwalenia planu. Podobnie należy 
rozumieć inne nazwy własne przewołane w uchwale 
wg stanu na dzień uchwalenia planu.  

3. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozu-
mieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi 
w przepisach odrębnych.  

§ 8.  

1. Określa się obowiązujące elementy ustaleń planu 
zawarte na rysunku planu stanowiącym załącznik 
nr 1 do uchwały:  

1) granica obszaru objętego planem;  
2) linie rozgraniczające - obowiązujące;  
3) przeznaczenie terenów i symbole:  

a)  1KD/D - teren drogi publicznej klasy dojazdo-
wej,  

b)  2KD/Z - teren drogi publicznej klasy zbiorczej 
(fragment w granicach opracowania planu)  

c)  3ZL - teren lasu,  

2. Określa się elementy informacyjne zawarte na rysun-
ku planu:  

1) zasięg otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazo-
wego;  

2) zasięg udokumentowanego złoża węgla kamien-
nego "Wisła 1 - Wisła II" stanowiącego rezerwę su-
rowcową dla Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" 
w Libiążu;  

3) przebieg jezdni;  
4) osie dróg;  
5) przebieg odcinków istniejącego i planowanego 

uzbrojenia przebiegających w drodze dojazdowej 
(ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji sani-
tarnej);  

6) granica administracyjna gminy Babice.  

§ 9.  

1. Zakres regulacji zawartych w treści uchwały w spra-
wie planu obejmuje :  

1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne tere-
nów ustalonych w liniach rozgraniczających,  

2) zasady zagospodarowania terenów z wyłączeniem 
regulacji, o których mowa w ust.2 i ust.3,  

2. Na obszarze objętym planem poza terenami leśnymi 
oraz otuliną Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego nie 
występują :  

1) tereny i obiekty chronione na mocy ustawy 
o ochronie zabytków i dóbr kultury;  

2) tereny i obiekty chronione na mocy ustawy 
o ochronie przyrody;  

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-
nych ( w tym osuwiska i złaziska);  

4) tereny i obszary górnicze;  
5) tereny i obiekty dóbr kultury współczesnej,  

3. Na obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba 
wprowadzenia regulacji dotyczących:  

1) szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału 
nieruchomości;  

2) innych regulacji nieobligatoryjnych określonych 
w zależności od potrzeb.  

§ 10. Zmiany zagospodarowania i użytkowania te-
renu nie mogą naruszać:  

1. przepisów odrębnych;  

2. norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;  

3. wymogów określonych niniejszą uchwałą;  

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia 

terenów oraz zasad ich zagospodarowania  

§ 11.  

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych KD oraz okre-
śla się dla nich następujące elementy układu dro-
gowego i symbole cyfrowo-literowe:  

1) droga klasy dojazdowej - 2KD/D 
2) droga klasy zbiorczej ( fragment w granicach opra-

cowania planu ) - 2KD/Z 

2. Urządzeniami o przeznaczeniu podstawowym w ob-
rębie linii rozgraniczających dróg, o których mowa 
w ust.1 są:  

1) elementy dróg i urządzeniaobsługi uczestników 
ruchu: jezdnie, chodniki;  

2) obiekty i sieci infrastruktury technicznej (w tym 
szczególnie kanalizacja sanitarna o znaczeniu 
ponadlokalnym);  

3) urządzenia techniczne dróg: odwodnienie i oświe-
tlenie dróg, znaki drogowe, itp.  

3. Na określonych w ust.1 i ust.2 terenach jako przezna-
czenie dopuszczalne ustala się:  

1) ciągi piesze,  
2) ścieżki rowerowe ( wydzielone w chodnikach lub 

poboczach ),  
3) zatoki postojowe i miejsca postojowe przykrawęż-

nikowe dla samochodów osobowych ( dotyczy 
1KD/D ),  

4) pasy zieleni ochronnej,  
5) obiekty małej architektury.  

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenów publicznych 1KD/D i 2KD/Z  

1) warunkiem lokalizacji elementów , o którym mowa 
w ust.2 pkt 2 i ust.3 jest:  
a)  uzyskanie zgody zarządcy drogi;  
b)  dostosowanie ich do charakteru i wymogów 

przeznaczenia podstawowego w tym szczególnie 
do warunków bezpieczeństwa ruchu;  

2) w zakresie parametrów technicznych i przekroju 
dróg obowiązuje:  
a)  dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej 

1KD/D:  
- szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 

10m,  
- szerokość jezdni - min. 6,0 ( droga jednojez-

dniowa , 2 pasy ruchu po jednym w każdym 
kierunku),  

- realizacja co najmniej jednostronnego chodni-
ka o szerokości min.2,5m ( zlokalizowanego 
od strony wschodniej ul. Kruczej); w przypad-
ku realizacji chodników obustronnych do-
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puszcza się mniejszą ich szerokość wynoszą-
cą: min. 1,5m dla każdego;  

b)  dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej 2KD/Z 
(fragment w granicach opracowania planu):  
- szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

w granicach opracowania planu 10m ( przy za-
łożeniu całkowitej szerokości drogi w liniach 
rozgraniczających - 20m tj. po 10m od osi ist-
niejącej jezdni w każda stronę),  

- szerokość jezdni - min. 3,5m w granicach 
opracowania planu ( przy założeniu całkowitej 
szerokości jezdni min. 7m t.j. min. po 3,5m od 
osi jezdni w każda stronę),  

- na odcinku przebiegającym przez tereny leśne 
realizacja co najmniej pobocza o szerokości 
min.1,5m zlokalizowanego od strony zachod-
niej przedłużenia ul. Borowcowej; dopuszcza 
się możliwość realizacji chodnika o szerokości 
min.1,5m;  

3) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej ustala się:  
a)  realizację planowanych oraz przewidzianych do 

przebudowy sieci uzbrojenia po wschodniej 
stronie terenu 1KD/D ( ul. Krucza) a także w od-
cinku przebiegu ulicy 2KD/Z,  

b)  przebudowę kanalizacji sanitarnej w drodze do-
jazdowej 1KD/D i fragmencie 2KD/Z 
(z uwzględnieniem istniejącej kanalizacji Ø200 
PCV oraz z dopuszczeniem możliwości podłą-
czenia kanalizacji sanitarnej północno-
zachodniej części gminy Babice w tym szcze-
gólnie sołectwa Zagórze) z odprowadzeniem 
ścieków na miejską oczyszczalnie 
w Chrzanowie,  

c)  realizację odwodnienia terenu drogi dojazdowej 
1KD/D oraz terenów przyległych poprzez reali-
zację kanalizacji deszczowej w ul. Kruczej przy 
dopuszczeniu alternatywnego odwodnienia 
powierzchniowego do rowów otwartych wzdłuż 
tej ulicy; utrzymanie istniejącego odwodnienia 
wzdłuż przedłużenia ul. Borowcowej na terenie 
Zagórza (2KD/Z),  

d)  utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej Ø80 
z możliwością jej rozbudowy i przebudowy na 
warunkach określonych przez dysponenta sieci 
z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę do 
celów przeciwpożarowych z rozmieszczeniem 
co najmniej dwu hydrantów w liniach rozgrani-
czających ulicy w chodnikach po stronie 
wschodniej,  

e)  rozbudowę sieci gazowej śerdnioprężnej Ø 50 
w części północnej obszaru objętego planem 
wzdłuż drogi dojazdowej w kierunku południo-
wym na warunkach określonych przez dyspo-
nenta sieci,  

f)  wprowadzenie linii energetycznej niskiego na-
pięcia dla zapewnienia oświetlenia drogi; do-
puszcza się możliwość przebudowy sposobu za-
silania z realizacja sieci zasilającej budynki od 
strony ul. Kruczej na warunkach określonych 
przez dysponenta sieci (zasilania przewiduje się 
jako napowietrzne z zachowaniem strefy bez-
pieczeństwa od linii energetycznej o szer.4m 
przy spełnieniu wymogów wynikających z prze-
pisów odrębnych),  

g)  utrzymanie istniejących urządzeń i sieci tele-
technicznych oraz ich rozbudowę i przebudowę 

a także realizację nowych w dostosowaniu do 
potrzeb i możliwości technicznych za pomocą 
istniejąceju podbudowy słupowej, kanalizacji te-
letechnicznej i kabli doziemnych oraz innych 
dostępnych rozwiązań, na warunkach określo-
nych przez dysponenta sieci;  

4) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala się:  
a)  zapewnienie przebiegu kolektora sanitarnego, 

o którym mowa w pkt 3 lit. b w liniach rozgrani-
czających drogi dojazdowej 1KD/D,  

b)  prowadzenie prac związanych z realizacją drogi 
dojazdowej 1KD/D i przebudową skrzyżowania 
z drogą zbiorczą 2KD/Z wraz z jej odwodnieniem 
oraz wyposażeniem w infrastrukturę techniczną 
(w tym szczególnie kanalizację ) wymaga 
uwzględnienia położenia tych terenów w grani-
cach otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazo-
wego poprzez dążność do:  
- minimalizację skutków związanych z prze-

kształceniem rzeźby terenu (maksymalne 
uwzględnienie kierunków istniejących spad-
ków, ograniczenie do niezbędnych wcięć i na-
sypów),  

- minimalizacji ewentualnych zmian stosun-
ków wodnych związanych z realizacją inwe-
stycji,  

c)  oczyszczenie wód opadowych i ścieków opa-
dowych pochodzących z drogi dojazdowej 
1KD/D i drogi zbiorczej 2KD/Z przed odprowa-
dzeniem do odbiorników ( w tym do wód po-
wierzchniowych- potok Chechło ) zgodnie 
z przepisami odrębnymi,  

d) dla potrzeb ochrony przed hałasem w zakre-
sie oddziaływania dróg na tereny bezpośred-
nio przyległe, zgodnie z przepisami odrębny-
mi przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu 
w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową ( dotyczy istnie-
jącej i projektowanej zabudowy mieszkanio-
wej w bezpośrednim sąsiedztwie) oraz jak dla 
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno 
wypoczynkowe ( dotyczy istniejącej zieleni le-
śnej),  

5) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego użyt-
kowania i zagospodarowania terenu obowiązuje :  
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz 

tymczasowego zagospodarowania,  
b) utrzymanie dotychczasowego użytkowania do 

czasu zagospodarowania określonego w ust.1 
ust.2 i ust.3.  

§ 12.  

1. Wyznacza się zgodnie z aktualnym sposobem zago-
spodarowania teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem cyfrowo-literowym 3ZL o przeznaczeniu 
podstawowym pod teren lasu- zgodnie z planami 
urządzenia lasów. 

2. Na określonym w ust.1 terenie jako przeznaczenie 
dopuszczalne ustala się :  

1) zachowanie istniejących urządzeń i obiektów go-
spodarki leśnej,  

2) zachowanie dojść pieszych i dojazdów związanych 
z gospodarką leśną ,  

3) zachowanie istniejących sieci i obiektów infra-
struktury technicznej,  
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3. Jako zasady zagospodarowania terenu lasu 3ZL (po-

łożonego w otulinie Tenczyńskiego Parku Krajobra-
zowego ) ustala się:  

1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach odrębnych,  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie zwią-
zanych z gospodarką leśną.  

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 13. Ustala się stawkę procentową o której mowa 
w art.35 ust.4 ustawy z dnia 17.03.2003r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym- w wysokości 0,5% 
dla terenów dróg publicznych 1KD/D , 2 KD/Z.  

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy Babice.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Babice.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Babice: 

mgr Halina Sędzielarz 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLIII/361/2010 
Rady Gminy Babice 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czĉņci obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy 

Kruczej jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd 
do terenów leņnych oraz do terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie  

 
Przewodniczący Rady Gminy Babice: 

mgr Halina Sędzielarz
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/361/2010 
Rady Gminy Babice 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z ustaleniami art.20 ust.1 , w związku 
z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U, 
Nr 80, poz,717 z późn, zm.) Rada Gminy Babice 
stwierdza co następuje : 

§ 1.  

1. Projekt planu miejscowego wyłożony został do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Ba-
bice w okresie od 14 października 2009r do 12 li-
stopada 2009r ( z wyłączeniem sobót i niedziel) . 
Informację o terminach: wyłożenia projektu planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
publicznego wglądu, dyskusji publicznej nad roz-
wiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możli-
wości zgłoszenia uwag. Wójt Gminy Babice ogłosił 
za pomocą komunikatu prasowego ( Przełom 
Nr 40 z dnia 07 października 2009r ) komunikatu 
w internecie ( zamieszczonego na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Babice w dniu 05 październi-
ka 2009r) oraz obwieszczenia zamieszczonego 
w dniu 05 października 2009r -11 grudnia 2009r na 
tablicach urzędowych Urzędu Gminy Babice, na 
tablicy ogłoszeń sołectwa Zagórze (pismo 
G7321/1-13/09 z dnia 01.10.2009r, potwierdzenie 
odbioru 05,10,2009r, ) tablicy ogłoszeń osiedla Bo-
rowiec w Chrzanowie ( pismo G7321/1-13/09 z dnia 
01.10.2009r, potwierdzienie odbioru 
05.10.2009r).Termin dyskusji publicznej nad roz-
wiązaniami przyjętymi w projekcie planu wyzna-
czono na dzień 12 listopada 2009r o godz. 14.00, 
pok.111 Urzędu Gminy Babice.  

2. W toku wyłożenia projektu miejscowego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko do pu-
blicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.  

3. Na dyskusję publiczną na rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu nie przybyły żadne zaintereso-
wane osoby oraz nie zgłoszono uwag.  

4. Po wyłożeniu do publicznego wglądu planu miej-
scowego wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
grudnia 2009r również nie wniesiono żadnych 
uwag.  

§ 2. Brak zgłoszenia uwag do projektu planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko na etapie 
procedury określonej w §1 pkt 2,3,4 był powodem 
braku potrzeby podjęcia czynności związanych z zaję-
ciem stanowiska przez Wójta Gminy Babice w spra-
wie rozpatrzenia uwag.  

§ 3. Na podstawie ustaleń § 1 i § 2 stwierdza sie , 
że projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice 
obejmującego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojaz-
dowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice 

i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd do terenów 
leśnych oraz do terenów zabudowy mieszkaniowej 
w Chrzanowie, nie wymaga podejmowania rozstrzy-
gnięć w sprawie uwag.  

Przewodniczący Rady Gminy Babice: 
mgr Halina Sędzielarz 

 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLIII/361/2010 
Rady Gminy Babice 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygniĉcie o sposobie zapisanych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
czĉņci obszaru Gminy Babice obejmującego rejon 
ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej 
przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów za-

pewniającej dojazd do terenów leņnych oraz do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. 

 

Zgodnie z ustaleniami art.20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80, poz.717 ze zm) 
Rada Gminy Babice rozstrzyga co następuje : 

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objĉte usta-
leniami planu. Z projektowanym planem wiąże się 
zadanie inwestycyjne należące do zadań własnych 
gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (tj.jedn. Dz, z 2001 r U. 
Nr 142 poz.1591 ze zm), obejmujące :  

--  realizację drogi klasy dojazdowej wraz z chod-
nikami, odwodnieniem i oświetleniem,  

--  realizację uzbrojenia w zakresie wodociągu 
i kanalizacji w ramach drogi, o której mowa 
powyżej.  

2. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gmi-
ny. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych 
gminy powinny być zgodne z przepisami ustawy 
z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych 
(Dz.U. z 1998r Nr 155 poz.1014 ze zm). Ustawa ta 
określa zasady planowania i dysponowania środ-
kami publicznymi. Dostępne gminom źródła finan-
sowania inwestycji infrastrukturalnych można po-
grupować w następujące kategorie:  

--  dochody własne gminy,  
--  subwencje,  
--  dotacje celowe,  
--  fundusze krajowe,  
--  fundusze celowe ( strukturalne)  
--  kredyty i pożyczki bankowe,  
--  środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania 

własne, Dochody własne powiększone o po-
zostałe źródła ( z wyłączeniem kredytów i ob-
ligacji) to najbardziej naturalne źródło pozy-
skiwania przez gminy środków inwestycyj-
nych.  
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3. Przyjĉte źródła finansowania inwestycji zapisa-

nych w planie miejscowym. Zgodnie z podjętymi 
ustaleniami pomiędzy Gminą Babice a Gminą 
Chrzanów w sprawie realizacji ustalonej w planie 
miejscowym drogi dojazdowej wraz z towarzyszą-
cą infrastrukturą jako inwestycji zapewniającej do-
jazd do budynków mieszkalnych Oś. Borowiec II 
w Chrzanowie oraz do przepompowni ścieków a 
także poprawę warunków funkcjonowania infra-
struktury w tym osiedlu , nastąpi ze środków mia-
sta Chrzanowa ( przy wykorzystaniu 70% udziału 
środków z funduszy spójności UE). Ewentualne 

podłączenie kanalizacji z gminy Babice( do ruro-
ciągu tłocznego) nastąpi na styku obszaru objęte-
go planem miejscowym na koszt gminy Babice. 
W tym przypadku należy przewidzieć wykorzysta-
nie części środków własnych gminy oraz pozyska-
nych z funduszy strukturalnych ewentualnie przy 
udziale innych źródeł wymienionych w pkt.2 po-
wyżej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Babice: 
mgr Halina Sędzielarz 
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UCHWAŁA NR LIV/297/2010 
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

 z dnia 19 stycznia 2010 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie  
z dnia 29.12.2009 

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ), art. 212 ust.1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpień 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) Rada Miejska w 
Bukownie. uchwala, co następuje: 

§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na rok 
2010 zwiększa się dochody na łączną kwotę 30.000 zł.- 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. W planie wydatków budżetu miasta na rok 
2010 zwiększa się wydatki na łączną kwotę 485.962 zł.- 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Zmienia się załącznik nr 2.2 „Plan wydatków 
majątkowych Budżetu Miasta Bukowno na 2010 rok” do 
Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody Bu-
dżetu Miasta Bukowno na 2010 rok” do Uchwały Budże-
towej Miasta Bukowno na rok 2010 zwiększa się plan 
przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW 
o kwotę 455.962 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały.  

§ 5.  

1. Deficyt budżetu miasta na 2010 rok zwiększa się 
z kwoty 3.703.555 zł. do kwoty 4.159.517 zł.  

2. Treść § 3 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno 
na 2010 rok otrzymuje brzmienie: „Różnica między 
dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu w kwocie 4.159.517 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z:  

a)  zaciągniętych kredytów w kwocie 3.400.000 zł,  
b)  zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie 

w kwocie 455.962 zł,  
c)  wolnych środków jako nadwyżki środków pienięż-

nych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w kwocie 303.555 zł.”  

3. Treść § 3 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno 
na 2010 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit 
zobowiązań z tytułu:  

1) kredytów zaciągniętych na sfinansowanie występują-
cego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 
do kwoty 600.000 zł.  

2) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu – do kwoty 3.855.962 zł.”  

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie plano-
wanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Bu-
kowno na 2010 rok” do Uchwały Budżetowej Miasta 
Bukowno na rok 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
niniejszej uchwały.  

§ 7. Zmienia się załącznik nr 11 „Plan przychodów 
i wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Bukownie na 2010 rok” do Uchwały Budżeto-
wej Miasta Bukowno na rok 2010 – zgodnie z załączni-
kiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Treść § 10 ust. 2. pkt 2 do Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na rok 2010 otrzymuje brzmienie: 
„Z budżetu udziela się dotacji dla Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 820.000 zł. 
W tym: dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwo-
cie 320.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu specjalnego (zamiatarka podwozio-
wa)”.  

§ 9. Zmienia się załącznik nr 12 „Prognoza kwoty 
długu Miasta Bukowno w latach 2009 – 2024” do 
Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 – 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  

§ 10. W Uchwale Budżetowej Miasta Bukowno na 
2010 rok Nr LIII/295/2009 Rady Miejskiej w Bukownie 
z dnia 29.12.2009 roku wprowadza się zmiany wynikają-
ce z niniejszej uchwały i z załączników.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady: Z. Urbański 
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