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Załącznik nr 5 
do Uchwały Nr LVI-455/10 
Rady Gminy Łapsze Niżne 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁAPSZE 

NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 
 

 
 

Przewodniczący Rady 
Maciej Płachta 
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UCHWAŁA NR XLVIII/375/10 
 RADY GMINY OŅWIĈCIM 
 z dnia 8 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa 
Babice w rejonie ul. Krakowskiej” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gmi-
ny Oņwięcim uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianĉ miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice 
w rejonie ul. Krakowskiej, uchwalonego Uchwałą 
Nr XXXVI/262/05 Rady Gminy Oņwięcim z dnia 

29 grudnia 2005 roku zwaną dalej zmianą planu, 
stwierdzając, że jest ona zgodna z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Oņwięcim, (Uchwała 
Nr XXVI/191/00 Rady Gminy Oņwięcim z dnia 18 paź-
dziernika 2000 roku z późn. zmianami). 

2. Uchwała dotyczy terenu o powierzchni 6,87 ha, poło-
żonego w sołectwie Babice, w rejonie ulicy Krakow-
skiej zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały 
Nr VII/52/07 Rady Gminy Oņwięcim z dnia 25 kwietnia 
2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie 
ul. Krakowskiej oraz Uchwały Nr XXI / 157 / 08 Rady 
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Gminy Oņwięcim z dnia 4 czerwca 2008 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII / 52 / 07 Rady Gmi-
ny Oņwięcim z dnia 25 kwietnia 2007 roku. 

§ 2.  

1. Tekst zmiany planu stanowi treņć niniejszej uchwały. 

2. Integralnymi częņciami uchwały są: 

1) rysunek zmiany planu- stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniĉcia, nie będące ustaleniami zmiany 
planu: 
a)  rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu, stanowiące załącz-
nik nr 2, 

b)  rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. Celem niniejszej zmiany planu jest wprowa-
dzenie korekt do rozwiązań komunikacyjnych zawartych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go (uchwała nr XXXVI / 262 / 05 Rady Gminy Oņwięcim 
z dnia 29 grudnia 2005 roku) polegających na włączeniu 
terenów dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami 
25 KDD i 27 KDD do terenu 5 P oraz ustaleniu zasad 
zjazdu z tego terenu na drogę wojewódzką (ul. Krakow-
ska) oznaczoną w obowiązującym planie (Uchwała 
Nr XXXVI/262/ 05 Rady Gminy Oņwięcim z dnia 
29 grudnia 2005 roku) symbolem 20 KDG. 

 

 

§ 4.  

1. W wyniku dokonanych zmian, częņć terenu drogi 
dojazdowej oznaczonej symbolem 25 KDD oraz teren 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 27 KDD 
zmieniają przeznaczenie i zostają włączone do terenu 
oznaczonego symbolem 5 P. 

2. Wprowadzone zmiany zawarte zostały na rysunku 
zmiany planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

3. Zmianie ulega treņć uchwały nr XXXVI/262/ 05 Rady 
Gminy Oņwięcim z dnia 29 grudnia 2005 roku 
w następujący sposób: 

--  w § 5 w ust. 4 po pkt 11 dodaje się pkt 12 
w brzmieniu: dopuszcza siĉ obsługĉ komunika-
cyjną terenu 5 P przez realizacjĉ zjazdów pu-
blicznych z terenu drogi wojewódzkiej nr 933 
oznaczonej w obowiązującym planie(Uchwała 
Nr XXXVI / 262 / 05 Rady Gminy Oņwiĉcim 
z dnia 29 grudnia 2005 roku)symbolem 20 KDG 
na warunkach okreņlonych przez zarządcĉ drogi. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Oņwięcim. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji na stronie interne-
towej gminy Oņwięcim. 

 Przewodniczący Rady: Jerzy Domżał 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/375/10 
Rady Gminy Oņwięcim 
z dnia 8 wrzeņnia 2010 r. 

 

 
Przewodniczący Rady: Jerzy Domżał 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLVIII/375/10 
Rady Gminy Oņwięcim 
z dnia 8 wrzeņnia 2010 r. 

 

Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UWAG DO PROJEKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-

WANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE SOŁECTWA 
BABICE W REJONIE UL. KRAKOWSKIEJ 

 

W oparciu o przepis zawarty w art. 20, 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), Rada 
Gminy Oņwięcim zapoznana została 
z postanowieniem Wójta Gminy stwierdzającym, że 
w okresie wyłożenia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
sołectwa Babice, w rejonie ul. Krakowskiej do pu-
blicznego wglądu oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu 
wyłożenia nie wniesiono uwag do przedmiotowej 
zmiany planu. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Domżał 

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XLVIII/375/10 
Rady Gminy Oņwięcim 
z dnia 8 wrzeņnia 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH               
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 

FINANSOWANIA. 

1. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie so-
łectwa Babice, w rejonie ul. Krakowskiej nie skut-
kują koniecznoņcią realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy. 

2. W związku z treņcią zapisu zawartego w ust. 1, nie 
występuje koniecznoņć okreņlenia terminów oraz 
wskazywania funduszy na realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy. 

 Przewodniczący Rady 
Jerzy Domżał 
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UCHWAŁA NR XLVIII/382/10 
 RADY GMINY OŅWIĈCIM 
 z dnia 8 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.9 lit.c), pkt.15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późń. zm.), art.212 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 28 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 13, poz.123; z późn. zm.), Rada Gminy Oņwięcim 
uchwala, co następuje : 

§ 1.  

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2010 
o kwotę 303.205 zł: 

• w dziale 600 Transport i łącznoņć o kwotę 24.710 zł – 
dochody bieżące – Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed-
nostek sektora finansów publicznych (§ 2440), 

• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 
28.272 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych do-
chodów (§ 0970), 

• w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 89.322 zł – do-
chody bieżące – Subwencje ogólne – częņć oņwiato-
wa (§ 2920) 

• w dziale 801 Oņwiata i wychowanie o kwotę 10.400 zł – 
dochody bieżące – dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze (§ 0750), 

• w dziale 801 Oņwiata i wychowanie o kwotę 93.151 zł – 
dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów 
(§ 0970) 

• w dziale 801 Oņwiata i wychowanie o kwotę 48.747,50 
zł – dochody bieżące – Dotacje celowe w ramach pro-
gramów finansowanych z udziałem ņrodków europej-
skich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 
pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicz-
nych, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków euro-
pejskich (§ 2007), 

• w dziale 801 Oņwiata i wychowanie o kwotę 8.602,50 zł 
– dochody bieżące – Dotacje celowe w ramach pro-
gramów finansowanych z udziałem ņrodków europej-
skich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 
pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicz-
nych, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków euro-
pejskich (§ 2009). 

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach 
38.347.894,78 zł 

§ 2. Dokonać zmian w planie źródeł dochodów bu-
dżetu Gminy na rok 2010. 

 


