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Dokument powstał na zlecenie Urzędu Gminy Babice, a jego głównymi autorami są eksperci 

i interesariusze lokalni oraz konsultanci FRDL Małopolskiego Instytut Samorządu Terytorialnego 

i Administracji z Krakowa, którzy prowadzili proces strategiczny. 
 

 
 

 
 
 

Serdecznie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces opracowania niniejszego 

dokumentu – za poświęcony czas, rzetelność, merytoryczne podejście, profesjonalizm  

oraz odwagę w proponowaniu rozwiązań korzystnych dla gminy Babice i jej mieszkańców.   
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Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, 

diagnozującym uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy i na tej podstawie 

wskazującym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat. 

Strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz gminy, we współpracy 

z partnerami publicznymi, społecznymi i biznesowymi, koordynując jednocześnie różne terytorialnie, 

sektorowo i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym. Nadrzędnym jej 

założeniem jest zintegrowanie polityki środowiskowej, gospodarczej, przestrzennej i społeczno-

kulturowej – dla poprawy warunków życia i jakości usług publicznych na terenie gminy oraz 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju. 

Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 obejmuje obszar gminy w jej administracyjnych 

granicach i stanowi naturalną kontynuację polityki rozwoju określonej w Strategii Rozwoju Gminy 

Babice na lata 2015-2020. Dokument powstał w wyniku wielomiesięcznej pracy interdyscyplinarnej 

grupy złożonej z przedstawicieli gminy Babice oraz zewnętrznych konsultantów. Wypracowane 

wspólnie zapisy mają w perspektywie prowadzić do podejmowania przez władze samorządowe, a także 

partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów publicznych, wspólnych decyzji 

i aktywności zmierzających do osiągnięcia założonej wspólnie wizji i celów rozwojowych. Jednocześnie 

Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 pozwoli na pozyskiwanie środków zewnętrznych  

na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków 

europejskich. Tym samym dokument ten pełni trzy podstawowe role: kierunkowania i zabezpieczenia 

ciągłości polityki rozwoju, podstawy do wnioskowania o dofinansowanie projektów, a także 

aktywizująco-integrującą. 

Dokument został opracowany w oparciu o nowe wytyczne proceduralne i merytoryczne, wprowadzone 

ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw. Poprzez te zmiany strategia rozwoju gminy po raz pierwszy w polskim 

ustawodawstwie zyskała podstawę prawną oraz standardy realizacyjne w ramach ustawy. 

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Babice sięga roku 2030, co jest zgodne z okresem kolejnej 

perspektywy budżetowej UE (2021-2027) wraz z dodatkowym okresem rozliczania pozyskanych 

projektów. Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji z kluczowymi dokumentami 

planistycznymi szczebla krajowego, regionalnego i subregionalnego, m.in. Strategią na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 roku), Krajową Strategią Rozwoju 

Regionalnego 2030, Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

Przesłanki aktualizacji / budowy nowej strategii rozwoju 

Potrzeba budowy nowej Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 wynikała z wielu przesłanek 

wewnętrznych i zewnętrznych. Podstawowe przesłanki opracowania strategii stanowiły: 

• nowe potrzeby, problemy, oczekiwania i aspiracje mieszkańców, 

• potrzeba dostosowania kierunków rozwoju gminy do zmieniających się uwarunkowań, w tym 

zmian społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technologicznych i cywilizacyjnych 

zachodzących w otoczeniu gminy, zmian prawnych oraz nowych założeń krajowej i regionalnej 

polityki rozwoju oraz dokumentów strategicznych wyższego rzędu, 
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• dostępność środków zewnętrznych (głównie w ramach nowej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027) i niewystarczające własne zasoby finansowe, 

• zabezpieczenie średnio i długookresowych ustaleń na podstawie kompromisu wśród 

społeczności, 

• mobilizacja społeczności do współrealizacji strategii. 

Podstawa prawna 

Procedura dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 uwzględniała 

wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę 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. Dokument strategii został 

opracowany zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030, 

w tym tryb konsultacji, określiła dedykowana Uchwała nr XXXVII/284/2021 Rady Gminy Babice z dnia 

26 maja 2021 r. 

Założenia procesu opracowania strategii 

Konstrukcję dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 oparto na partycypacyjno-

eksperckim modelu budowy planów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego, w pełni 

oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji odpowiedzialnych za rozwój terytorialny 

w Polsce. Partycypacja polegała przede wszystkim na przeprowadzeniu serii spotkań warsztatowo-

konsultacyjnych z zaangażowaniem specjalnego zespołu roboczego, powołanego przez Wójta Gminy 

Babice, poświęconych diagnozie potrzeb rozwojowych i oczekiwań społecznych oraz identyfikacji 

potencjałów, barier, wyzwań i kluczowych przedsięwzięć realizacyjnych w perspektywie 2030 roku. 

W skład tegoż weszli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, urzędnicy samorządowi, reprezentanci 

sfery oświaty, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przedsiębiorcy, liderzy lokalni, 

osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych i mieszkańcy. Prace moderowali 

i wspierali konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji 

w Krakowie. Zespół realizacyjny tworzyli m.in. Wojciech Odzimek, Dawid Hoinkis i Jan Cieplak. Dzięki 

takiemu podejściu dokument stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju, ale również 

syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących 

wspólnotę samorządową gminy. Jednocześnie jest zaproszeniem do współpracy dla wszystkich 

partnerów zainteresowanych jego przyszłością. Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 nie 

ogranicza się bowiem w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd 

Gminy i jednostki gminne, ale proponuje zadania dla całej społeczności lokalnej oraz szeregu partnerów 

publicznych, społecznych i gospodarczych. Od wspólnych decyzji koncepcyjnych, organizacyjnych 

i finansowych, a także sprawności i efektywności mechanizmów współpracy zależy powodzenie 

prowadzonej polityki rozwoju. Tworzenie partnerstw na etapie wdrażania zapisów strategii będzie 

miało kluczowe znaczenie również ze względu na nowe instrumenty rozwojowe, które wymagają 

zacieśnienia współpracy i skoordynowania działań podejmowanych przez samorządy, partnerstwa 

samorządowe oraz podmioty prywatne i pozarządowe w zakresie realizacji usług publicznych na rzecz 

mieszkańców, turystów, inwestorów, przedsiębiorców i innych klientów. 
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Przebieg planowania strategicznego, w tym sposoby włączenia partnerów 

w przygotowanie strategii 

Na proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 składały się następujące prace 

badawcze, analityczne, planistyczne, programowe oraz ewaluacyjne i konsultacyjne: 

• Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, w ujęciu 

dynamicznym i porównawczym, wraz z podsumowaniem i określeniem wniosków dla 

planowania strategicznego. 

• Podjęcie Uchwały nr XXXVII/284/2021 Rady Gminy Babice z dnia 26 maja 2021 r w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji. 

• Wypracowanie – w procesie współpracy ekspertów FRDL i zespołu roboczego składającego się 

z przedstawicieli wspólnoty lokalnej – założeń Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030. 

Harmonogram i zakres spotkań przedstawiał się następująco: 

I sesja (diagnostyczna), 16.07.2021 r., Babice – sala widowiskowo-kinowa: 

o Wprowadzenie, 

o Prezentacja podstawowych wskaźników oraz trendów opisujących rozwój społeczny, 

gospodarczy i przestrzenny gminy – wnioski z diagnozy, 

o Przeprowadzenie analizy zasobów własnych i otoczenia gminy Babice – wspólne 

wypracowanie zapisów analizy SWOT, 

o Wstępna dyskusja na temat wyzwań i kierunków rozwoju gminy. 

II sesja (strategiczna), 20.08.2021 r., Babice – budynek Urzędu Gminy: 

o Identyfikacja głównych wyzwań i kierunków rozwoju gminy Babice w oparciu o wyniki 

diagnozy statystycznej i analizy SWOT, 

o Budowa celów strategicznych (długofalowych) i celów operacyjnych 

(średniookresowych), 

o Dyskusja na temat zadań, w tym z wykorzystaniem poprzedniej strategii, 

III sesja (strategiczna), 4.09.2021 r., Jaworze:  

o Dalsza identyfikacja zadań w ramach poszczególnych celów, 

o Określenie ram realizacji kierunków interwencji – rezultaty, wskaźniki, 

odpowiedzialność, partnerzy realizacyjni, itp., 

o Warsztatowe opracowanie planu operacyjnego strategii. 

• Opracowanie projektu dokumentu strategii o zakresie i treści zgodnej z art. 10e ust. 2-4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• Realizacja konsultacji społecznych dotyczących strategii w szczególności z: sąsiednimi gminami 

i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz 
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z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z ich podsumowaniem, 

• Realizacja procedury opiniowania dokumentu strategii przez Zarząd Województwa (w celu 

wydania przez Zarząd Województwa opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa), 

• Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności 

realizacji strategii – przed jej przyjęciem, 

• Opracowanie wersji strategii po zmianach wynikających z konsultacji, opiniowania i ewaluacji; 

• Realizacja procedury w trybie 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, w tym uzgodnienia z regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym; 

• Opracowanie finalnej wersji Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030, przedstawienie pod 

obrady i uchwalenie przez Radę Gminy. 
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Wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy 

Babice 

Celem realizowanej diagnozy było rozpoznanie najważniejszych cech, zasobów, potencjałów, 

problemów gminy Babice i jej otoczenia dla potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju. Prace 

obejmowały przeprowadzenie szeregu analiz statystycznych, zarówno w ujęciu dynamicznym (analizie 

zostały poddane dane i informacje z lat 2015/2019/2020), jak i benchmarkingowym (dane dla gminy 

zestawiono z analogicznymi wskaźnikami sąsiadujących z nią jednostek tj. gmin: Chrzanów, Libiąż, 

Alwernia oraz Przeciszów i Zator, co jest istotne ze względu na bezpośrednie relacje, a dla dopełnienia 

także z gminami wiejskimi: Czernichów, Spytkowice, Tomice i Wieprz, sytuację gminy przedstawiano 

również w porównaniu z wartościami średnimi dla województwa małopolskiego i powiatu 

chrzanowskiego). Analizy zostały zrealizowane w kluczowych dla gminy obszarach (demografia, 

gospodarka i rynek pracy, infrastruktura techniczna, polityka społeczna i bezpieczeństwo publiczne, 

środowisko naturalne, zasoby dziedzictwa kulturowego, edukacja i zaangażowanie społeczne, stan 

finansów samorządowych). Podstawowe źródło danych stanowiła statystyka publiczna (przede 

wszystkim materiały i dane Głównego Urzędu Statystycznego, zgromadzone w ramach Banku Danych 

Lokalnych GUS) oraz różne opracowania i raporty dotyczące gminy. W strategii zamieszczono jedynie 

syntezę wniosków z diagnozy, które posłużyły jako baza do podejmowania decyzji dotyczących wizji 

rozwoju, celów i kierunków działań strategii. 

Obraz gminy 

Gmina Babice zalicza się do grupy jednostek samorządowych w Małopolsce zlokalizowanych pomiędzy 

aglomeracją krakowską i konurbacją górnośląską, z dogodnym dostępem do autostrady A4, ale także 

w obszarze funkcjonalnym miasta średniego tracącego funkcje gospodarcze – Chrzanowa. Czynniki te 

z jednej strony mogą wpływać na atrakcyjność inwestycyjną i osadniczą gminy, z drugiej jednak 

stanowią istotne wyzwanie rozwojowe. Mając na względzie uwarunkowania powiatu chrzanowskiego, 

jednostka wyróżnia się także dużymi możliwościami w zakresie wypoczynku i rekreacji. Ma to związek 

przede wszystkim z zasobami przyrodniczymi – lasami, niewielkimi zbiornikami wodnymi oraz 

rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, głównie rowerową, a także zabytkowymi obiektami m.in. 

Skansen w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Podstawowym zadaniem władz samorządowych jest 

wykorzystanie tych uwarunkowań poprzez planowanie i realizowanie rozwoju jednostki w oparciu o te 

czynniki. Analiza danych statystycznych z ostatnich lat pozwala na wskazanie czynników i cech 

charakteryzujących pozycję wyjściową dla rozwoju gminy w obecnej dekadzie.  

Do pozytywnych determinant rozwoju należy zaliczyć, obok wskazanej dobrej lokalizacji gminy, 

stabilną gospodarkę finansową, którą wyróżnia na tle jednostek w powiecie wysoki poziom dochodów 

własnych i jego udział w ogóle dochodów, a także relatywnie wysoki poziom absorpcji środków 

zewnętrznych. Kolejnym pozytywnym czynnikiem rozwojowym jest wysoki potencjał do dalszego 

rozwoju gospodarczego gminy. Specjalna Strefa Ekonomiczna, odpowiednio zarządzana 

i zagospodarowana, może przynieść trwałe miejsca pracy i dodatkowe źródła wzrostu dochodów 

własnych jednostki. Istotnymi pozytywnymi czynnikami społecznymi są także rosnąca dostępność 

usług medycznych, lokalne dziedzictwo i tradycje oraz prężne i integrujące instytucje lokalne.  

Do trendów niekorzystnych zaliczyć natomiast należy relatywnie niekorzystną sytuację demograficzną, 

łącznie ze zmianami struktury wiekowej populacji i postępującym ujemnym przyrostem naturalnym 

oraz starzeniem się społeczeństwa. Uwagi wymaga także konieczność zapewnienia dostępności 
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infrastruktury sieciowej, zwłaszcza kanalizacyjnej i intensyfikacja działań na rzecz ochrony środowiska, 

w tym czystego powietrza. W kontekście atrakcyjności osadniczej i biznesowej gminy nie można 

również nie wspomnieć o niewielkim odsetku powierzchni gminy pokrytym planami zagospodarowania 

przestrzennego, których brak sprzyja chaosowi planistycznemu. Z kolei w obszarze kapitału 

społecznego, zwracają uwagę dosyć przeciętne wyniki egzaminów w szkołach z terenu gminy, 

przekładające się na ocenę jakości edukacji. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, a także wiejski charakter gminy Babice i jej lokalizację 

wyzwanie dla gminy stanowić będzie projektowanie rozwoju oparte na poprawie atrakcyjności 

osadniczej i lokalnej gospodarki oraz wzmacniania rozwoju opartego na lokalnych potencjałach 

przyrodniczych. Do istotnych należeć będzie także rozwój ponadlokalnej współpracy w ramach 

Aglomeracji Chrzanowskiej. 

1. POŁOŻENIE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Za sprawą położenia komunikacyjnego w tzw. złotym środku - równej odległości od dużych miast:  

ok. 38 km od Krakowa i ok. 40 km od Katowic, a także w bliskiej odległości od Chrzanowa (12 km), 

Wadowic (27 km) i Oświęcimia (ok. 22 km) - uwarunkowania lokalizacyjne mają determinujący wpływ 

na wiele aspektów codziennego funkcjonowania mieszkańców gminy Babice i w związku z tym powinny 

być uwzględniane w polityce programowania rozwoju jako jego kluczowy czynnik. 

Rysunek 1. Gmina Babice – lokalizacja na tle kraju, regionu i powiatu. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W szerszym ujęciu, na uwarunkowania komunikacyjne gminy mają wpływ: 

• bliskie położenia względem autostrady A4 (10 km od węzła Chrzanów); 

• drogi wojewódzkie: nr 780 relacji Kraków–Chełm Śląski i nr 781 relacji Chrzanów–Łękawica 

przebiegające przez gminę; 

• sieć dróg powiatowych (1010K, 1011K, 1012K, 1013K, 1014K, 1020K, 1031K); 

• realizowany przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie transport 

publiczny (linie autobusowe); 

• perspektywa rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa; 
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• realizowany na podstawie umowy z gminą przez prywatnego przewoźnika transport zbiorowy 

w kierunku Rozkochów – Chrzanów – Rozkochów, Mętków – Chrzanów – Mętków oraz 

Jankowice – Chrzanów – Jankowice; 

• brak bezpośredniego dostępu do linii kolejowej. 

Największą część terenów gminy zajmują lasy i grunty leśne oraz zalesione (39%), kolejno grunty 

o potencjalnym wykorzystaniu rolniczym, w tym grunty orne (31%) oraz pozostałe użytki rolne (łąki, 

pastwiska, sady; 17%). Na tereny mieszkaniowe przypada 4%. Na tereny pozostałe, w tym rekreacyjno-

wypoczynkowe, przypada 7%.  

W perspektywie kolejnych lat najwyższym priorytetem dla władz samorządowych powinno zostać 

uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego gminy. Ma to związek przede wszystkim z bardzo 

niskim odsetkiem pokrycia jej powierzchni planami zagospodarowania przestrzennego (2,6% - GUS) 

oraz prowadzoną właśnie aktualizacją dokumentu Studium (2000 r.). Ład przestrzenny otoczenia 

należy do podstawowych determinant jakości życia mieszkańców i środowiska, kosztów świadczenia 

usług publicznych oraz zysków przedsiębiorstw w długim okresie. 

Konsekwencje: 

• Dostępność miejsc pracy i edukacji oraz wysokiej 
jakości usług publicznych i komercyjnych 
w wyniku położenia w tzw. złotym środku – 
bliskość Krakowa, Katowic, Oświęcimia; 

• Bardzo dobra dostępność komunikacyjna gminy 
(bliskość autostrady A4, drogi wojewódzkie 
przecinające gminę); 

• Potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy 
wynikający z atrakcyjnego krajobrazu 
przyrodniczo-kulturowego i obecności rozległych 
kompleksów leśnych; 

• Zagrożenie chaosu przestrzennego, wynikające 
ze znikomego udziału powierzchni pokrytej 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni gminy ogółem, 
mające negatywny wpływ na jej atrakcyjność 
osadniczą i gospodarczo-inwestycyjną oraz 
ochronę środowiska; 

• Zagrożenia w zakresie lokalnych podtopień 
i powodzi. 

Wyzwania: 

• Pogłębianie współpracy z innymi JST w ramach 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 
– tzw. Aglomeracji Chrzanowskiej, w tym rozwój 
aglomeracyjnej sieci transportu zbiorowego; 

• Ukończenie budowy obwodnicy Olszyn 
i Jankowic, utrzymywanie odpowiedniego stanu 
sieci dróg lokalnych, w tym doprowadzających  
do dróg krajowych i powiatowych, wzrost 
przepustowości oraz poprawa bezpieczeństwa; 

• Działania na rzecz popularyzacji transportu 
zbiorowego; 

• Podejmowanie działań zmierzających  
do ograniczenia negatywnych skutków klęsk 
żywiołowych; 

• Opracowanie planu integrującego ofertę 
rekreacyjną i wypoczynkową gminy, przy 
zachowaniu dbałości o środowisko naturalne; 

• Opracowanie zrównoważonej i trwałej koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
wdrażanie jej w życie (dokończenie aktualizacji 
Studium, uchwalanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub 
w przyszłości innych dokumentów 
planistycznych wynikających z obowiązków 
prawnych). 
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2. DEMOGRAFIA  

Sytuację demograficzną gminy Babice na przestrzeni ostatnich kilku lat można określić jako 

niekorzystną. Niepokojący jest stan i trend spadkowy podstawowych wskaźników demograficznych. 

Z uwagi na wyróżniające się tendencje demograficzne na tle jednostek porównawczych – przede 

wszystkim malejącą liczbę osób młodych oraz rosnący udział osób najstarszych w populacji – wymaga 

ona podjęcia działań interwencyjnych i wspierających. 

Według BDL GUS na koniec 2020 r. gminę zamieszkiwało 9 084 osoby, z kolei z danych ewidencyjnych 

UG Babice wynika, iż było to 8 909 osób. Jednostka była jedną z najmniejszych gmin wśród grupy 

porównawczej (w 2020 r. mniej osób mieszkało jedynie w Tomicach - 8 223 osób i Przeciszowie - 6 739 

osób). Z kolei dane zebrane przez gminę na podstawie deklaracji odbioru odpadów wskazują na 

populację wielkości 7 828 osób, co może być tłumaczone innym faktycznym miejscem zamieszkania 

(np. Kraków, Katowice bądź zagranica) dla osób nieujętych w deklaracjach lub też inną liczbę osób 

wskazanych przez mieszkańców w deklaracjach niż faktyczna. 

Bazując na danych UG Babice, wzrost liczby mieszkańców pomiędzy rokiem 2016 a 2020 odnotowano 

jedynie w Olszynach (+2,00%), zmiany nie odnotowano w Jankowicach (0%). W pozostałych sołectwach 

wystąpił ubytek – największy w Mętkowie (-2,95%). Zmniejszyła się także liczba mieszkańców 

miejscowości Babice (-0,87%). W ujęciu ogólnym można zauważyć, że wzrost liczby mieszkańców 

wystąpił jedynie w miejscowościach położonych w południowej części gminy, przy granicy z powiatem 

oświęcimskim. Największy spadek liczby mieszkańców dotyczy zachodniej części gminy. 

Rysunek 2. Liczba mieszkańców na koniec 2020 r. oraz zmiana liczby mieszkańców [%] w poszczególnych miejscowościach 
gminy Babice (2016-2020). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Babice 

W zakresie struktury demograficznej gminy według grup wiekowych w okresie 2016-2020 odsetek 

osób w wieku przedprodukcyjnym ulegał stopniowemu spadkowi (z 16,7% do 16,3%), podczas gdy 

wzrastał odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (wartości graniczne: z 19,9% do 21,8%). Z kolei patrząc 

na zmianę pomiędzy 2020 a 2010 rokiem udział osób w wieku przedprodukcyjnym pod kątem 

nominalnym spadł o ok. 2,5%, natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł o ok. 4,3%. 
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To wzrost o nieco mniejszej skali aniżeli odnotowany w powiecie chrzanowskim i podobna zmiana jak 

w przypadku całego województwa. Również wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 

w przypadku gminy Babice w analizowanym okresie wzrósł (w 2010 r. wynosił 20,4, w 2016 – 23,9, a w 

2020 r. już 27). W ujęciu całościowym zjawisko „starzenia się” mieszkańców gminy należy ocenić jako 

istotne wyzwanie wymagające adekwatnych interwencji. 

Wykres 1. Struktura demograficzna gminy Babice ze względu na ekonomiczne grupy wiekowe (2016-2020). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Dane statystyczne dotyczące sytuacji gminy Babice wskazują, że w latach 2016-2019 w każdym roku 

objętym analizą liczba zgonów przekraczała liczbę urodzeń. Trzeba zaznaczyć pogłębianie się spadku 

przyrostu naturalnego rok do roku, dochodząc do wskaźnika -2,63 osoby w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w 2019 r. Na tym tle wśród jednostek porównawczych najbardziej pozytywnie wyróżniały 

się gminy powiatu wadowickiego: Tomice, Wieprz oraz Spytkowice, choć i w ich przypadku widać 

niekorzystne zmiany, co oczywiste zwłaszcza jeśli chodzi o 2020 r. 

Wykres 2. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 osób w wybranych JST (2015-2019). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  
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Wykres 3. Saldo migracji ogółem w przeliczeniu na 1000 osób w wybranych JST (2016-2019). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Z kolei wartości parametrów dotyczących migracji w gminie Babice, przeliczane na 1000 mieszkańców, 

przez okres 2016-2019 w przypadku migracji zagranicznych były nieznacznie dodatnie (2016 - +0,77, 

2017 - +0,22, 2018 - +0,33, 2019 - +0,44), jednak parametr ten ma relatywnie niski wpływ na ogólny 

stan ludności (przynajmniej wg oficjalnych statystyk). Pod względem migracji wewnętrznych, na 1000 

mieszkańców, parametr podlegał wahaniom – w latach 2016-2018 odnotowano wartości dodatnie 

(2016 - +3,0, 2017 - +2,5, 2018 - +5,7), natomiast w 2019 r. odnotowano wartość ujemną (-1,6). 

Stanowiące połączenie obydwu wskaźników saldo migracji ogółem kształtowało się w latach 2016-

2018 na poziomie powyżej zera, w roku 2018 r. plasując gminę najlepiej na tle jednostek 

porównawczych, natomiast w 2019 r. po raz pierwszy odnotowano wartość ujemną (-1,2). 

Konsekwencje: 

• Niekorzystna sytuacja demograficzna, 
w szczególności na tle jednostek 
porównawczych, stopniowy spadek liczby 
mieszkańców oraz ujemny przyrost naturalny, 
pogłębiający się rok do roku; 

• Niższa atrakcyjność osadnicza aniżeli jednostki 
porównywane zwłaszcza z terenu powiatu 
oświęcimskiego i wadowickiego; 

• Pogłębiający proces starzenia się mieszkańców 
gminy, mający przyszłościowo znaczący wpływ 
na sytuację społeczno-gospodarczą i świadczone 
przez samorząd usługi;  

• Załamanie pozytywnego trendu w zakresie salda 
migracji. 

Wyzwania: 

• Prowadzenie i rozwój działań zmierzających do 
wstrzymania lub przynajmniej spowolnienia 
negatywnych trendów demograficznych 
(m.in. wsparcie w zakresie tworzenia nowych, 
atrakcyjnych miejsc pracy na terenie gminy, 
poprawa warunków życia oraz jakości 
i dostępności usług publicznych, polityka 
mieszkaniowa); 

• Wzmacnianie pozytywnego wizerunku gminy 
jako atrakcyjnego miejsca do życia, łagodzenie 
zmian struktury demograficznej – projektowanie 
i realizacja działań zmierzających do poprawy 
atrakcyjności gminy jako miejsca do życia dla 
osób w wieku przedprodukcyjnym oraz jako 
miejsca otwartego i bezpiecznego wobec osób 
starszych; 

• Polityka rozwoju przestrzennego i usług 
publicznych biorąca pod uwagę trend 
przemieszczanie się mieszkańców w kierunku 
południowym; 
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• Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych oraz 
świadczonych usług publicznych jako kluczowych 
elementów podnoszenia atrakcyjności 
osadniczej gminy; 

• Współpraca w zakresie społecznym 
i gospodarczym w ramach MOF Chrzanowa – 
Aglomeracji Chrzanowskiej, przyczyniająca się do 
poprawy wskaźników demograficznych na całym 
obszarze funkcjonalnym. 

 

3. GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

Według danych BDL GUS pod koniec 2020 r. w gminie Babice zarejestrowane były 802 podmioty 

gospodarcze, które stanowiły ok. 6% ogółu podmiotów w powiecie. Liczba ta wzrosła w ciągu lat 2016-

2020 o 82 podmioty (+11,4%) i w procentowym ujęciu był to wynik wyróżniający na tle całego powiatu 

(+8,6%), choć nieco niższy od wyniku województwa (+14,9%).  

W 2020 r. w gminie, jak i w całym województwie, dominującą część przedsiębiorstw stanowiły 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (ok. 96%), w tym osoby prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą. Ponadto, w jednostce funkcjonowały 32 firmy z zatrudnieniem w przedziale 

10-49 pracowników. Nie było przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób. Brak większych 

podmiotów charakteryzował również gminę Przeciszów, pozostałe porównywane jednostki wypadały 

pod tym względem korzystniej. 

W przypadku wskaźnika określającego liczbę nowo zarejestrowanych każdego roku przedsiębiorstw  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w gminie Babice w 2020 wartość parametru wyniosła 56 i był 

to wynik identyczny z powiatowym (56), ale słabszy niż wynik dla województwa (90). 

Rysunek 3. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w gminie 
Babice i jednostkach porównawczych (2020). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  
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Struktura branżowa przedsiębiorstw w gminie nie wyróżniała się znacząco na tle większości jednostek 

porównawczych. W 2020 r. dominowały firmy zgrupowane w sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny 

oraz naprawa samochodów – 24,81%). Kolejne pozycje zajmowały przedsiębiorstwa z sekcji F 

(Budownictwo – 20,59%) oraz z sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe – 12,40%), co charakterystyczne 

dla tej części regionu i oddające strukturę dominującą w powiecie chrzanowskim. Pułap 5% udziału 

przekroczyły jedynie trzy sekcje: SiT (8,44%) - Pozostałe zakwalifikowane usługi, H (7,54%) - Transport 

i logistyka oraz M (6,52%) - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.  

Należy podkreślić, że niezwykle istotnym dla dalszego rozwoju gminy był fakt, iż w 2020 r. tereny 

inwestycyjne w gminie Babice uzyskały status Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mają one łączną 

powierzchnie ponad 57 ha i znajdują się w atrakcyjnej lokalizacji – bezpośrednim sąsiedztwie 

obwodnicy Babic i Wygiełzowa. Dalszy rozwój strefy z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój 

społeczno - gospodarczy gminy – tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie wpływów 

podatkowych. 

Rysunek 4. Wizualizacja Babickiej Strefy Ekonomicznej. 

 

Źródło: materiały gminy Babice 

Sytuacja bezrobocia w gminie w ostatnich latach odzwierciedlała trendy ogólnopolskie. Na koniec 

2020 r. gminę Babice zamieszkiwało 250 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Liczba bezrobotnych 

sukcesywnie malała w latach 2016-2019 oraz wzrosła w 2020 r. w stosunku do 2019 r. aż o 81% 

(najwyższy przyrost na tle grupy porównawczej) – przypuszczalnie w konsekwencji pandemii 

COVID-19. Zmiana ta odnajduje swoje potwierdzenie w strukturze bezrobotnych pod kątem czasu 

pozostawania bez pracy – w 2020 r. największy przyrost udziału wśród bezrobotnych miały osoby 

pozostające bez pracy pomiędzy 6 a 12 miesiącami (z 13,77% do 26,80%) oraz pomiędzy 12 a 24 

miesiącami (z 9,42% do 18,40%). Stan rozwoju pandemii oraz sytuacja gospodarcza w kraju pod koniec 

trzeciego kwartału 2021 r. wciąż nie jest do końca stabilna i nie daje gwarancji odwrócenia czy 

przynajmniej powstrzymania negatywnego trendu. 
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W 2020 r. według danych statystycznych przeważały kobiety (60,4% ogółu) w wieku 25-34 lat (30,8%), 

z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym (27,60%), stażem pracy pomiędzy 1 a 5 lat 

(28%), a także pozostawał bez zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy (26,8%). 

Jednocześnie wiele osób pracujących z gminy Babice związanych jest z górnictwem i branżami 

powiązanymi (kopalnia w gminie Libiąż). W kontekście europejskiej i krajowej transformacji w kierunku 

gospodarki neutralnej dla klimatu strategia postępowania gminy powinna zakładać łagodzenie 

społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji, ale przede wszystkim jej 

efektywne wykorzystanie jako nowego impulsu i szansy rozwojowej. 

Konsekwencje: 

• Załamanie się dotychczasowych korzystnych 
trendów wskutek pandemii koronawirusa, 
wyraźne skutki pandemii odczuwalne na 
lokalnym rynku pracy (wyższa stopa bezrobocia); 

• Niska konkurencyjność gospodarcza na tle 
porównywanych jednostek, brak obecności 
przedsiębiorstw średnich i dużych w strukturze 
firm na terenie gminy;  

• Problemy z aktywizacją zawodową osób 
o najniższym potencjale na rynku pracy – słabiej 
wykształconych i/lub starszych; 

• Dominujący rozwój mikro przedsiębiorczości, 
działającej przede wszystkim w sferze usług 
i handlu; 

• Uruchomienie Babickiej Strefy Ekonomicznej 
dającej potencjał do wzrostu gospodarczego 
gminy; 

• Zmiany gospodarki i na rynku pracy 
spowodowane transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej. 

Wyzwania: 

• Zarządzanie terenami i rozwojem Babickiej 
Strefy Ekonomicznej, animowanie rozwoju strefy 
i relacji z nowymi przedsiębiorcami; 

• Zwiększenie dywersyfikacji struktury firm, 
wzrost udziału firm średnich; 

• Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Chrzanowie oraz innymi instytucjami rynku 
pracy oraz otoczenia biznesu przy promocji 
programów pomocowych dla przedsiębiorstw 
oraz w celu zapobieżenia wydłużania się okresów 
pozostawania bez pracy wśród osób 
bezrobotnych (zwłaszcza długotrwale); 

• Współpraca z powiatem i innymi jednostkami 
mająca na celu pobudzanie kształcenia 
zawodowego i branżowego dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy; 

• Łagodzenie krótko- i długoterminowych skutków 
gospodarczych wywołanych pandemią 
koronawirusa (2020) i wzmacnianie odporności 
oraz sposobów reagowania na podobne zjawiska 
w przyszłości; 

• Wykorzystanie transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu jako szansy na 
trwały i zrównoważony rozwój gminy, niwelacja 
negatywnych skutków procesów 
transformacyjnych. 

 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Gmina Babice znajduje się w czołówce gmin w województwie małopolskim pod względem dostępności 

infrastruktury sieciowej, jeśli chodzi o sieć wodociągową. Dane z BDL GUS wskazują, iż z sieci 

wodociągowej korzysta aż 98,9% mieszkańców a poziom zużycia wody w gminie na tle jednostek 

porównawczych można określić jako oszczędny (najniższy na tle porównawczym). 

Według GUS z sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 r. korzystało natomiast zaledwie niespełna 13% 

mieszkańców, co było wskaźnikiem najgorszym wśród wszystkich porównywanych jednostek. 

Problemy w zakresie odprowadzania ścieków bytowych w gminie wciąż rozwiązywane są przede 

wszystkim przez zbiorniki bezodpływowe (szamba), przydomowe oczyszczalnie ścieków, a w skrajnych 

przypadkach, głównie dotyczących starszej zabudowy mieszkalnej, także przez odprowadzanie 

zanieczyszczeń bezpośrednio do gruntu, dlatego należy podjąć działania by temu przeciwdziałać. 



Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 

16 

W przypadku sieci gazowej odsetek mieszkańców gminy Babice korzystających z tej infrastruktury 

sieciowej w 2019 r. wyniósł 62,2%. Wynik ten należy uznać za przeciętny – plasuje się nieco poniżej 

średniej wojewódzkiej (63,6%) oraz średniej powiatowej (72,7%). Gmina Babice wypada pod tym 

względem także relatywnie niekorzystnie na tle porównawczym. 

Rysunek 5. Odsetek [%] mieszkańców gminy Babice i porównywanych jednostek korzystających z kanalizacji (2019). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W ogólnym ujęciu, utrudnienia w dostępności infrastruktury sieciowej, głównie w przypadku 

kanalizacji i gazu przekładają się na mniejszą atrakcyjność osadniczą i gospodarczą gminy, gorszą 

kondycję gleb i wód oraz niższe możliwości inwestycyjne gminy względem pozostałych jednostek, 

wynikające z konieczności zrealizowania dalszych inwestycji w tym obszarze. 

Konsekwencje: 

• Ponadprzeciętnie wysoka w skali powiatu 
i regionu dostępność infrastruktury 
wodociągowej; 

• Mniejsza atrakcyjność osadnicza i inwestycyjno-
gospodarcza gminy ze względu na braki w 
dostępie do sieci kanalizacyjnej czy gazowej, 
zwłaszcza na obszarach sołectw na których 
dostęp do infrastruktury jest ograniczony; 

• Niski lub przeciętny wskaźnik dostępu do 
kanalizacji oraz do sieci gazowej mający 
negatywny wpływ na jakość środowiska 
naturalnego – m.in. ryzyko zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, smog, a co za 
tym idzie jakość życia mieszkańców 

Wyzwania: 

• Intensyfikacja działań w zakresie uzupełnienia 
infrastruktury sieciowej, zwłaszcza 
kanalizacyjnej; 

• Wdrażanie alternatywnych, ekologicznych 
rozwiązań, w tym rozwój infrastruktury 
związanej z poborem i przesyłem energii 
z odnawialnych źródeł; 

• Utrzymanie infrastruktury sieciowej, 
optymalizacja kosztów oraz podnoszenie jakości 
usług związanych z infrastrukturą techniczną 
i dostosowanie ich do zmieniających się 
warunków osadniczych oraz potrzeb 
gospodarczych; 

• Projektowanie nowych koncepcji sieci 
infrastruktury sieciowej i nowych modeli 
zarządzania nią w kontekście przyszłej 
intensyfikacji współpracy aglomeracyjnej oraz 
wzrastających kosztów utrzymania. 
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5. POLITYKA SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO 

Na terenie gminy Babice nie działają publiczne ośrodki zdrowia. Opiekę zdrowotną na jej obszarze 

sprawują cztery niepubliczne jednostki zlokalizowane w Babicach, Mętkowie, Zagórzu i Jankowicach, 

co zapewnia relatywnie równomierny dostęp do placówek. Najbliższy szpital powiatowy z SOR-em 

znajduje się natomiast w pobliskim Chrzanowie. 

Statystyki GUS dotyczące liczby udzielonych porad wskazują na bardzo dobrą dostępność usług 

medycznych świadczonych przez placówki w gminie. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, wskaźnik 

gminy Babice wyniósł odpowiednio w 2019 r. 54 185 porad, a w 2020 r. 50 222 porad – jest to wynik 

zdecydowanie najwyższy na tle jednostek porównawczych, a także wyższy niż powiatu (2019: 43 786, 

2020: 38 676) oraz regionu (2019: 41 912, 2020: 38 443). 

Dane pochodzące z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach wskazują na zmniejszenie się 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej w okresie 2016-2020 o ponad połowę - na początku 

analizowanego okresu było ich 546, na koniec 269 (-51%). Zjawiskiem, które może budzić niepokój, jest 

natomiast bardzo wysoki odsetek osób, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej długotrwale 

(powyżej roku). W całym okresie 2016-2020 odnotowano wzrost udziału osób długotrwale 

korzystających w ogóle beneficjentów pomocy z 27,66% do 49,81% (+22,16 punktu procentowego). 

Świadczy to niewątpliwie o występujących trudnościach w adaptacji określonej grupy mieszkańców. 

Grupa ta wymagać może pogłębionej diagnozy i dedykowanych działań o charakterze interwencyjnym. 

Szczegółowe dane dotyczące powodów udzielania pomocy za okres 2016-2020 wskazują, że wartość 

25% ogółu przekraczał jedynie problem społeczny związany z występowaniem ubóstwa i utrzymywał 

się on w okresie ostatniego pięciolecia (w 2016 – 27,81%, w 2020 – 29,04%). Kolejno odsetek 

udzielonych świadczeń w roku 2020 przypadał na długotrwałą lub ciężką chorobę (24,38% - wzrost o 

3,02 punktu procentowego w stosunku do 2016) oraz niepełnosprawność (21,37% - wzrost o 3,87 

punktu procentowego w stosunku do 2016). Największy spadek (-4,81 punktu procentowego) 

odnotowano w tym okresie w zakresie wsparcia udzielanego z tytułu bezradności. 

Wykres 4. Porównanie struktury świadczeń pomocy społecznej ze względu na powody ich udzielania w gminie Babice 
(2016, 2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GOPS Babice 
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Warto podkreślić, iż gmina prowadzi aktywną politykę senioralną. Działa Rada Seniorów, Klub Senior+, 

a organizacje pozarządowe uwzględniają działania kierowane do seniorów. Obszar ten wymagał będzie 

dalszego rozwoju. 

Gminę charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego. Na jej terenie działa 5 jednostek 

OSP, w tym trzy funkcjonujące w ramach systemu KSR-G (Zagórze, Rozkochów oraz Jankowice), 

z bardzo dobrym dostępem do najważniejszych ciągów komunikacyjnych. W zakresie przestępczości 

w 2020 r. najistotniejszym problemem w gminie były czyny zabronione dotyczące nietrzeźwych 

kierujących pojazdami mechanicznymi. Oprócz nich, do wyzwań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa w gminie zaliczyć z pewnością należy zagrożenia związane z ruchem drogowym. 

Konsekwencje: 

• Równomierna, wysoka dostępność placówek 
zdrowia i podstawowych usług medycznych na 
terenie gminy; 

• Stabilna struktura grup wymagających wsparcia - 
utrzymujące się główne powody korzystania 
z pomocy społecznej – (ubóstwo, długotrwała 
ciężka choroba, niepełnosprawność) 

• Duży odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej długotrwale; 

• Rozwój polityki i działań pro-senioralnych; 

• Ryzyko postępującego obniżenia się poziomu 
zdrowia publicznego oraz problemów 
społecznych, będące następstwem pandemii 
koronawirusa, a także starzenia się 
społeczeństwa. 

Wyzwania: 

• Dalszy rozwój wsparcia dla placówek opieki 
zdrowotnej i podnoszenie jakości świadczonych 
usług, w szczególności dedykowanego osobom 
starszym i z niepełnosprawnościami; 

• Pogłębiona diagnoza i wdrożenie dedykowanych 
mechanizmów pomocy dla osób wykluczonych, 
pobierających świadczenia pomocowe, 
zwłaszcza długoterminowo; 

• Kontynuacja finansowania i promocja 
programów profilaktycznych skierowanych do 
wszystkich grup wiekowych; 

• Doskonalenie systemów zarządzania 
kryzysowego i działania służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo na terenie gminy, w tym 
poprawa wyposażenia i podnoszenie kwalifikacji 
służących ratowaniu zdrowia i życia wśród 
jednostek OSP; 

• Opracowywanie mechanizmów i wdrażanie 
środków zaradczych, mających na celu 
łagodzenie skutków pandemii koronawirusa 
i wzrost odporności lokalnej społeczności. 

 

6. ŚRODOWISKO NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Walory przyrodnicze gminy Babice wyróżniają ją na tle gmin powiatu chrzanowskiego. Gmina, 

nazywana często „zielonymi płucami” powiatu chrzanowskiego, ma na swoim terenie lasy, stanowiące 

blisko 40% jej powierzchni. Zasób przyrodniczy jednostki charakteryzuje się bogactwem flory i fauny, 

również tej unikatowej i podlegającej ochronie. Blisko 10% terenu gminy leży na obszarze objętym 

ochroną w postaci dwóch rezerwatów przyrody: Lipowiec i Bukowica. 
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Rysunek 6. Odsetek [%] powierzchni prawnie chronionych w całkowitej powierzchni gminy Babice i porównywanych jednostek 
(2019). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, a także przyrodnicze sprawiają, że na stan jakości 

środowiska, a zwłaszcza powietrza, na terenie gminy Babice wpływają zanieczyszczenia pochodzące z 

procesów produkcyjnych (węglowodory i ich pochodne, fluor, pyły siarki, siarkowodór i inne 

specyficzne dla danej produkcji substancje). Na terenie samej gminy Babice uciążliwe zakłady nie 

występują, jednak zanieczyszczenia mogą pochodzić z zakładów zlokalizowanych w niedalekiej 

odległości, zwłaszcza z pobliskich Zakładów Chemicznych w Alwerni – ALVENTA.  

Dodatkowe zanieczyszczenia pochodzą z procesów spalania paliw stałych - zbiorowego 

i indywidualnego ogrzewania pomieszczeń. Z uwagi na brak stacji pomiarowych WIOŚ trudno 

jednoznacznie stwierdzić jego poziom, jak również jego główne źródła. W pierwszej kolejności 

pochodzą one z tzw. niskiej emisji, będącej głównym przedmiotem działań programów ochrony 

powietrza. W latach 2018-2020 zinwentaryzowanych zostało łącznie 208 problematycznych kotłów na 

obszarze jednostki. W tym samym okresie zlikwidowano 124 palenisk (60%).  

Dane GUS pokazują, że odsetek odpadów zebranych selektywnie w stosunku do ogółu w gminie Babice 

wynosił kolejno w 2017 - 20,3%, w 2018 - 25,1%, a w 2019 - 34,5%. Tym samym wartość wskaźnika 

stopniowo wzrasta. Jednocześnie jest to przeciętny rezultat na tle gmin porównawczych (za Tomicami 

– 51,8%, Spytkowicami – 51,2%, Czernichowem – 42,9%), ale wyższy od wartości obserwowanych w 

powiecie (26,5%) oraz województwie (33,2%). Gmina stara się doskonalić lokalny system 

gospodarowania odpadami. W 2020 r. przeprowadziła rzetelną analizę i kontrolą w zakresie: 

rozbieżności liczby zameldowanych do ilości osób wynikających z deklaracji, ilości odpadów – 

pojemników wystawianych przez mieszkańców w kontekście przedstawianych deklaracji, 

nieprawidłowości dotyczących segregacji odpadów komunalnych, oraz kompostowania odpadów BIO. 

Jednym z ważnych zadań dla gminy jest uruchomienie punktu selektywnego zbierania odpadów. 

Największym ciekiem przepływającym przez jej teren jest rzeka Wisła, która wraz ze starorzeczami 

stanowi fragmentami południową granicę gminy. Zbiorniki wód powierzchniowych występują głównie 
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w południowo-wschodniej części gminy i są to głównie starorzecza Wisły oraz dawne wyrobiska 

surowców kruszyw naturalnych (piaski, żwiry). Stan ogólny wód powierzchniowych na terenie gminy 

Babice jest zły i wymaga interwencji. 

Ofertę rekreacji opartą na walorach środowiskowych gminy uzupełnia krajobraz jej dziedzictwa 

kulturowego i architektonicznego. Jego trzon stanowią: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny 

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, a także kościół pw. Wszystkich Świętych w Babicach oraz kościół pw. 

Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie. W ostatnim czasie stan techniczny zamku bardzo się 

pogorszył i obiekt wymaga dużych nakładów finansowych, aby znowu mógł pełnić kluczową rolę w 

ofercie turystycznej gminy. 

W tym kontekście warto dodać, iż gminę Babice wyróżniają liczne ścieżki rowerowe i piesze 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie osobliwości przyrodniczych i kulturowych (w tym o 

charakterze ponadlokalnym tj. WTR, EuroVelo R4). Dużym atutem jest także bliskość ośrodków 

turystycznych tj. Zator, Kraków, czy Oświęcim. Reasumując, potencjał rekreacji oraz turystyki 

jednodniowej i weekendowej oraz rozwoju przedsiębiorczości z tym związanej należy rozpatrywać jako 

potencjalną przewagę konkurencyjną w tej części regionu. 

Konsekwencje: 

• Zagrożenie zanieczyszczenia powietrza zarówno 
ze strony zakładów przemysłowych, jak 
i indywidualnych źródeł niskiej emisji, także ze 
względu na brak miarodajnych (typu stacja 
WIOŚ), analizowanych na bieżąco pomiarów 
w bliskiej odległości; 

• Bogaty potencjał przyrodniczo-kulturowy do 
budowania oferty rekreacji oraz turystyki 
jednodniowej i weekendowej, z 
rozpoznawalnością Muzeum - Nadwiślański Park 
Etnograficzny i Zamek Lipowiec na czele; 

• Liczna dostępność szlaków i ścieżek pieszo-
rowerowych, włączony w sieci ponadlokalne; 

• Duża liczba małych zbiorników wodnych; 

• Potrzeba stałych nakładów na prace przy 
zabytkach, w tym zabezpieczenie zamku. 

Wyzwania: 

• Zwiększenie wskaźnika pokrycia gminy planami 
zagospodarowania przestrzennego, przy 
poszanowaniu uwarunkowań środowiskowych 
(świadoma polityka przestrzenna); 

• Konsekwentna i efektywna realizacja zadań 
wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla 
Małopolski; 

• Współpraca w ramach aglomeracji w zakresie 
poprawy jakości powietrza oraz rozwoju oferty 
spędzania czasu wolnego; 

• Doskonalenie gospodarki odpadami, w tym 
organizacja PSZOK oraz usuwanie odpadów 
występujących w środowisku, w tym dzikich 
wysypisk śmieci; 

• Integracja oferty, tworzenie i silna promocja 
istniejących produktów turystycznych oraz usług 
towarzyszących, w oparciu o posiadane zasoby 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 

• Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców i odwiedzających, w tym w temacie 
trwającego kryzysu klimatycznego oraz kryzysu 
bioróżnorodności. 

 

 

7. KAPITAŁ SPOŁECZNY  

Za wskaźniki rozwoju kapitału społecznego w gminie Babice na potrzeby raportu diagnostycznego 

przyjęto poziom frekwencji wyborczej, działalność organizacji społecznych, aktywność klubów 

sportowych, instytucji kulturalnych oraz różne wskaźniki w sferze edukacji. 

Statystyki z wybranych 7 głosowań, realizowanych w ostatnich latach, wykazują co do zasady tendencję 

wzrostową frekwencji wyborczej w gminie Babice. Podobnie jak w całej Polsce, rekordowa frekwencja 

w ostatnich latach obejmowała wybory na Prezydenta RP w 2020 roku (69,72%).  
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W gminie funkcjonuje 21 organizacji pozarządowych (dane UG), wśród nich 5 Ochotniczych Straży 

Pożarnych (w tym 2 poza KSRG). Działa 6 Kół Gospodyń Wiejskich. Wyróżniającą się liczbę organizacji 

potwierdzają statystyki. Liczba organizacji i stowarzyszeń w gminie ma także odzwierciedlenie we 

współpracy samorządu z tymi podmiotami, co przejawia się w przekazywaniu środków na realizacje 

zadań zleconych. 

W życiu sportowym gminy dominuje piłka nożna, którą uprawia wszystkie 5 zarejestrowanych klubów 

sportowych. W okresie 2014-2018 liczba ćwiczących w klubach w gminie nieznacznie spadła z 202 do 

184 (-7%), co w przeliczeniu liczby ćwiczących na jeden klub daje wartość 37 osób. Jest ona niższa niż 

w przypadku powiatu (88/klub) i województwa (76/klub), najniższa na tle porównawczym. W regionie 

w okresie 2014-2020 liczba ćwiczących w przeliczeniu na klub nieznacznie spadła (-1%), a na terenie 

powiatu chrzanowskiego wzrosła (+12%). W 2020 r. kobiety stanowiły niespełna 2% grupy ćwiczącej 

w sekcjach. Przytaczane przez GUS dane wymagają weryfikacji oraz zastanowienia nad całokształtem 

oferty sportowej klubów w gminie i jej promocją wśród obu płci, niezależnie od konsekwentnie 

realizowanych inwestycji w infrastrukturę sportową. 

Publiczne życie kulturalne i społeczne gminy ogniskuje wokół trzech głównych instytucji/środowisk. 

Pierwszą z nich jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach, będący głównym organizatorem 

oferty kulturalnej oraz wydarzeń. Jedocześnie jest animatorem współpracy z lokalnymi 

stowarzyszeniami i zespołami. Drugą instytucją jest Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach, która 

prowadzi liczne aktywności dla czytelników, w tym spotkania autorskie i dyskusyjne, wystawy, 

konkursy i zajęcia. Ostatnim typem instytucji są m.in. domy ludowe, świetlice, remizy OSP, stanowiące 

przestrzenie integracji na poziomie sąsiedzkim. 

Podsumowując życie kulturalne i społeczne w gminie nie można zapomnieć o aktywności 

wymienionych wcześniej organizacji, stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych i klubów sportowych. 

Do tego obszaru zalicza się również życie toczące się wokół 5 parafii rzymsko-katolickich na terenie 

gminy, zebrania sołeckie i aktywność radnych. Zwieńczeniem aktywności społecznej są organizowane 

wydarzenia gminne. Najbardziej rozpoznawalne imprezy cykliczne organizowane w gminie Babice to 

Zlot Wiedźm i Czarownic na Zamku Lipowieckim, Kiermasz Artystyczny Pod Lipowcem, Powitanie Lata 

w Gminie Babice, Ziemniaczysko pod Lipowcem i in. 

W gminie funkcjonują 4 publiczne placówki przedszkolne, w tym 2 oddziały przy szkołach 

podstawowych. Na jeden oddział przedszkolny w 2020 r. przypadało średnio 24 dzieci, a ogólny 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie wyniósł 95,2% i był stosunkowo 

wysoki. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden żłobek publiczny ani prywatny, co uznaje się za obszar 

deficytowy. Działa natomiast 5 publicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych dzieci 

uczyły się w 37 oddziałach. Do jednej klasy średnio uczęszczało 18 uczniów, najwięcej w szkołach 

podstawowych w Babicach i w Zagórzu – średnio po 19 uczniów w klasie, najmniej w szkole w 

Rozkochowie – średnio 7 uczniów w klasie. We wszystkich szkołach funkcjonują świetlice i stołówki 

szkolne (2 stołówki z własną kuchnią, 3 stołówki obsługiwane przez firmę cateringową). 

Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych wyniósł w 2019 r. 90,88%. Oznacza to, że na 

10 najmłodszych mieszkańców jednostki ponad 9 wybiera szkoły podstawowe z gminy. Wartość 

parametru jest nieznacznie niższa niż ta obserwowana dla całego powiatu (94,31%) oraz dla całej 

Małopolski (94,47%). Niepokojący jest także trend spadkowy w tym zakresie w gminie Babice. Sieć 

szkolną w gminie można ocenić jako zapewniającą równomierny dostęp dla mieszkańców 

poszczególnych sołectw, choć konieczny jest jej stały monitoring w kontekście postępujących zmian 

demograficznych, w tym zmniejszającej się liczby dzieci, a jednocześnie możliwości budżetowych 

gminy. 
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Wykres 5. Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wybranych JST (2016-2019). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Poziom nauczania w szkołach podstawowych z terenu gminy należy uznać na tle jednostek w regionie 

za przeciętny. Podstawę do tego stwierdzenia dają wyniki egzaminów ósmoklasistów z lat 2019-2020. 

Uczniowie z gminy Babice osiągali średnie wyniki na tle kolegów z gmin porównawczych, choć 

w przypadku egzaminów ósmoklasisty w 2020 r. widać zdecydowany trend poprawy wyników 

względem 2019 r. Spośród analizowanych przedmiotów najlepsze wyniki uczniowie osiągali z języka 

polskiego, najsłabsze z matematyki. Rezultaty z egzaminów z lat 2019-2020 odzwierciedlają trendy 

dotyczący poziomu wyników egzaminów gimnazjalnych z lat poprzednich. Wyniki gimnazjalistów z 

Babic również należały do przeciętnych lub słabych (zwłaszcza w latach 2018-2019), choć pozytywnie 

na tle grupy wyróżniały się wyniki z języka angielskiego. 

Konsekwencje: 

• Stopniowo rosnące zaangażowanie 
obywatelskie, zarówno w wybory samorządowe, 
jak i krajowe; 

• Duży potencjał społeczny w zakresie rozwoju 
współpracy i partycypacji - relatywnie wysoka 
liczba aktywnych organizacji pozarządowych, 
działających na terenie gminy; 

• Rozbudowana sieć instytucji prospołecznych, 
kreujących spotkania mieszkańców oraz 
stwarzających przestrzeń do aktywności grup, 
stowarzyszeń i organizacji; 

• Relatywnie równomiernie rozłożone na terenie 
gminy placówki edukacyjne – przedszkolne 
i w zakresie nauczania podstawowego; 

• Ograniczenia lokalowe instytucji kultury; 

• Mała i zmniejszająca się liczba osób należących 
do sekcji sportowych, bardzo niski udział kobiet 
w sekcjach sportowych; 

• Przeciętne wyniki z egzaminów szkolnych 
ósmoklasistów, z tendencją wzrostową. 

Wyzwania: 

• Podniesienie stopnia wykorzystania potencjału 
w zakresie kapitału społecznego 
i organizacyjnego mieszkańców gminy; 

• Zwiększenie wykorzystania narzędzi współpracy 
z organizacjami i stałe podnoszenie ich jakości 
(np. w ramach realizacji wieloletniego programu 
współpracy z organizacjami); 

• Ochrona i dbałość o lokalne dziedzictwo 
materialne i niematerialne; 

• Tworzenie narzędzi wsparcia i promocji klubów 
sportowych, w tym pomoc finansowa przy 
dywersyfikacji oferty; 

• Poprawa jakości w zakresie oferty edukacyjnej 
oraz utrzymanie infrastruktury przedszkoli i szkół 
na wysokim poziomie, zwłaszcza w kontekście 
poprawy atrakcyjności osadniczej; 

• Racjonalne i perspektywiczne zarządzanie siecią 
oświatową. 
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8. FINANSE PUBLICZNE 

Poziom dochodów gminy w latach 2017-2020 sukcesywnie wzrastał rok do roku, w 2019 r. dochody 

gminy Babice nieznacznie przekroczyły kwotę 37,8 mln zł, a w 2020 r. wzrosły jeszcze bardziej - do 

kwoty 43,7 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody jednostki wyniosły w 2019 roku 

4 133,01 zł. Był to wynik słabszy od średniej powiatowej (4 472,64 zł) i wojewódzkiej (5 840,24 zł). 

W okresie 2017-2019 struktura dochodów gminy Babice była dosyć stabilna. W analizie dochodów 

budżetu gminy Babice za okres 2017-2019 uwidocznia się nieznaczny wzrost udziału dotacji (z 30,98% 

do 31,62%) kosztem nieznacznego spadku udziału subwencji (z 24,12% do 23,73%) oraz dochodów 

własnych (z 44,90% do 44,65%). Pozytywnym jest, iż udział dochodów własnych dominuje 

w przedmiotowej strukturze. Sprawność gminy Babice w absorbowaniu funduszy unijnych (ze źródeł 

zagranicznych) można określić jako relatywnie dobrą – pozyskane blisko 8,1 mln zł w okresie 2015-

2019 wyróżnia ją spośród gmin porównawczych (lepsze wyniki uzyskały jedynie Przeciszów i Zator). 

W 2019 r. wydatki gminy sięgnęły kwoty 37,65 mln zł, a w 2020 r. 43,70 mln zł. Począwszy od 2017 r., 

ich poziom rósł w zbliżonym, nieco niższym tempie co dochody. Analogicznie jak w przypadku 

dochodów, poziom wydatków gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2019 r. był znacznie 

mniejszy (4 121,94 zł) od średniej powiatowej (4 281,35 zł) i regionalnej (5 186,43 zł). W latach 2015-

2019 gmina przeznaczała na inwestycje średniorocznie 7,9%, co stanowiło najniższy wynik na tle gmin 

porównawczych oraz znacznie niższy rezultat od średniej dla gmin wiejskich Małopolski (14%) czy 

jednostek w powiecie (11,3%). 

Wykres 6. Porównanie zmiany [%] dochodów i wydatków budżetów gminy Babice i jednostek porównywanych 
(2019 w stosunku do 2017). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W podziale dochodów i wydatków gminy Babice ze względu na przyporządkowanie do poszczególnych 

działów klasyfikacji budżetowej największą zmianę w ostatnich kilku latach, jak i w innych gminach, 

wprowadził program „Rodzina 500+”. Wskutek tego, według podziału klasyfikacji budżetowej, 

najistotniejszymi źródłami wpływów do budżetu jednostki w 2019 r. były te zaliczane do działów 756 – 

Dochody od osób fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej (36,63%), 855 – 
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Rodzina (24,20%) oraz 758 – Różne rozliczenia, m.in. subwencje płynące z budżetu centralnego 

(23,91%). Jeśli chodzi o wydatki to te związane z działem: 855 – Rodzina (25,29%) uplasowały się na 

drugim miejscu, zaraz po wydatkach dotyczących oświaty i wychowania, które wciąż stanowiły 

najistotniejszą pozycję budżetu gminy, z udziałem na poziomie 32,03%. 

Gminę Babice charakteryzuje bardzo niski poziom zadłużenia – 14,41% odnotowane na koniec 2019 r. 

to, zaraz po gminie Przeciszów, najniższy rezultat wśród gmin porównawczych. Wynika to z realizacji 

skutecznej strategii redukcji zadłużenia. Konkurencyjna kondycja finansowa jednostki przejawia się 

także w 30. lokacie (na 120 gmin wiejskich Małopolski) w zestawieniu finansowym dla JST, 

publikowanym rokrocznie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. 

Konsekwencje: 

• Stabilność finansów gminy – poziom wzrostu 
dochodów zbliżony do poziomu wzrostu 
wydatków; 

• Bardzo wysoki udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem; 

• Relatywnie wysoka efektywność gminy 
w absorpcji środków europejskich (ze źródeł 
zagranicznych) na przestrzeni ostatniej dekady; 

• Niski poziom zadłużenia i wysoka zdolność 
kredytowa gminy; 

• Dobrze oceniana kondycja finansowa jednostki 
przez zewnętrzne organy kontroli i nadzoru JST 
(RIO Kraków). 

Wyzwania: 

• Utrzymanie stabilnych wskaźników finansowych 
gminy; 

• Długoterminowa polityka inwestycyjna 
w oparciu o środki własne i zewnętrzne; 

• Utrzymanie potencjału absorpcyjnego 
i efektywności w zakresie pozyskiwania 
i rozliczania środków zewnętrznych w nowej 
perspektywie programowania Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027 i Krajowym Planie Odbudowy; 

• Poszukiwanie rozwiązań obniżających koszty 
bieżące poprzez podejmowanie współpracy 
w ramach aglomeracji w niektórych sferach 
funkcjonowania. 

• Wprowadzenie i rozwój partycypacyjnych 
mechanizmów wydatkowania niektórych 
środków na cele społeczne. 
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Analiza strategiczna (SWOT) gminy Babice 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Służy porządkowaniu 

i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia, 

ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Polega na grupowaniu 

czynników odnoszących się do sytuacji gminy na cztery kategorie, nazwane z j. ang.: strengths – mocne 

strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse i threats – zagrożenia. 

Tabela 1. Wyniki analizy SWOT dla gminy Babice. 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE, KOMUNIKACYJNE, PRZESTRZENNE i KWESTIE POWIĄZANE 

• Sąsiedztwo aglomeracji krakowskiej i konurbacji 

śląskiej - duże i chłonne rynki pracy, potencjał 

zbytu towarów i usług, odbiorcy usług dotyczących 

spędzania czasu wolego, dostęp do usług 

publicznych wysokiej jakości. 

• Wysoka dostępność komunikacyjna - bliskość 

autostrady A4, przecinające teren gminy drogi 

wojewódzkie: DW 780 relacji Kraków–Chełm Śląski 

i DW 781 relacji Chrzanów–Łękawica. 

• Funkcjonująca obwodnica Babic. 

• Położenie w ramach Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Chrzanowa – możliwość 

wykorzystania zasobów i potencjałów lokalnych 

oraz rozwiązania problemów w szerszym 

partnerstwie, przy wykorzystaniu efektu synergii 

i współfinansowania zewnętrznego. 

• Rozwinięta infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego, szerokopasmowy dostęp do 

Internetu (linie światłowodowe przebiegające 

przez teren gminy). 

• Niezadowalający stan techniczny niektórych 

fragmentów dróg, konieczność poniesienia 

wysokich nakładów na podniesienie 

parametrów użytkowych. 

• Niedostosowana do potrzeb społecznych 

i zawodowych mieszkańców oraz turystów 

i gości komunikacja zbiorowa. 

• Brak bezpośredniego dostępu do kolei. 

• Bardzo niewielki udział powierzchni objętej 

obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

w powierzchni ogółem. 

• Zagrożenia naturalne – powodzie i podtopienia 

terenu. 

• Braki oraz zły stan techniczny infrastruktury 

energetycznej. 

USŁUGI PUBLICZNE I KAPITAŁ SPOŁECZNY 

• Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego. 

• Spadek liczby bezrobotnych i korzystających 

z pomocy społecznej. 

• Działalność Centrum Integracji Społecznej 

w Babicach (oferta skierowana do osób starszych, 

niesamodzielnych, niepełnosprawnych, chorych). 

• Miejsca integracji społecznej (świetlice wiejskie, 

remizy OSP) na terenie sołectw. 

• Wysoka dostępność usług medycznych. 

• Rosnące zaangażowanie obywatelskie (mierzone 

poziomem frekwencji wyborczej). 

• Obecność w gminie inicjatyw społecznych 

i organizacji pozarządowych rozumianych jako 

• Nieznaczny spadek liczby mieszkańców gminy 

w okresie ostatnich lat. 

• Ujemny przyrost naturalny w ostatnich latach. 

• Wahające się i malejące saldo migracji. 

• Postępujący proces starzenia się społeczności 

lokalnej. 

• Przeciętna atrakcyjność osadnicza gminy 

(mierzona liczba udzielanych zgód i pozwoleń 

na budowę budynków mieszkalnych w ramach 

powiatu). 

• Ubóstwo jako wiodący problem społeczny 

w gminie. 

• Wysoki odsetek beneficjentów pomocy 

społecznej wspieranych długotrwale (powyżej 
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partnerzy przy realizacji polityki rozwoju gminy 

(stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP, KGW itp.). 

• Aktywne środowisko seniorów i seniorek. 

• Inicjatywy w zakresie kultywowania tradycji 

lokalnych, restauracji zawodów ginących itp. 

• Wysoki dostęp do oferty placówek bibliotecznych - 

funkcjonujące w większości miejscowości 

biblioteki lub ich filie. 

• Systematycznie rozbudowywana infrastruktura 

czasu wolnego - otwarte kino. 

• Dobrze rozwinięta baza i zaplecze rekreacyjno-

sportowe na terenie miejscowości (place zabaw, 

boiska, ośrodki sportowe, siłownie zewnętrzne 

itp.). 

• Zadowalający standard bazy oświatowej 

i wyposażenia. 

roku), świadczący o problemach adaptacyjnych 

i uzależnieniu od pomocy. 

• Niski poziom profesjonalizacji lokalnych 

organizacji pozarządowych (mierzony 

np. ilością pozyskanych środków 

zewnętrznych). 

• Starzenie się społeczności trzeciego sektora, 

brak zastępowalności liderów społecznych. 

• Niezadowalająca oferta spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rodzin. 

• Mała aktywność ruchowa mieszkańców 

(mierzona liczbą klubów i osób ćwiczących, 

w szczególności kobiet). 

• Relatywnie niska liczebność uczniów w klasach, 

przekładająca się na wskaźniki ekonomiczne. 

• Przeciętne wskaźniki obrazujące jakość 

edukacji (wyniki egzaminów). 

• Wysokie obciążenie budżetu wydatkami 

oświatowymi. 

GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

w ostatnich latach. 

• Utworzenie Babickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

• Przeciętne wskaźniki rozwoju 

przedsiębiorczości (np. liczba podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców w gminie poniżej średniej 

powiatowej i regionalnej, słaba dynamika 

wzrostu, brak obecności przedsiębiorstw 

średnich i dużych w strukturze firm). 

• Problem bezrobocia wśród kobiet, osób 

młodych, o najniższym wykształceniu 

i doświadczenie na rynku pracy. 

• Negatywne skutki pandemii koronawirusa 

odczuwalne na lokalnym rynku pracy 

(załamanie pozytywnych tendencji i duży skok 

bezrobocia). 

• Zjawisko emigracji zarobkowej i naukowej, 

przekładające się na odpływ młodych osób oraz 

wyspecjalizowanych kadr oraz szereg innych 

negatywnych konsekwencji z tym związanych. 

ŚRODOWISKO, REKREACJA I TURYSTYKA 

• Dobra dostępność sieci wodociągowej i wysoki 

odsetek korzystających mieszkańców. 

• Wysoki odsetek odpadów zebranych selektywnie. 

• Brak zakładów przemysłowych o dużej uciążliwości 

dla środowiska naturalnego. 

• Położenie w dolinie Wisły, walory przyrodniczo-

krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, duża 

powierzchnia lasów i terenów zielonych („zielone 

• Słaba dostępność sieci kanalizacyjnej. 

• Relatywnie słaba dostępność sieci gazowej. 

• Zła jakość wody w ciekach na terenie gminy 

(wiążąca się m.in. z brakami w zakresie 

infrastruktury sieciowej). 

• Zanieczyszczenie powietrza wynikające z tzw. 

niskiej emisji oraz brak miarodajnych, 

analizowanych na bieżąco pomiarów 
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płuca powiatu”), dwa rezerwaty przyrody: 

Lipowiec i Bukowica, Natura 2000. 

• Doświadczenie gminy w zakresie realizacji 

programów środowiskowych (wymiana 

nieekologicznych źródeł ciepła, montaż 

odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 

domowych itp.). 

• Duży potencjał gminy w zakresie zasobów 

dziedzictwa kulturowego – placówki i zabytki 

o rozpoznawalności ponadlokalnej – m.in. 

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w 

Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, zabytkowe kościoły 

w Babicach i Mętkowie. 

• Przebiegające przez Babice dwa międzynarodowe 

szlaki rowerowe: Kraków-Morawy-Wiedeń 

Greenway oraz Eurovelo R4. 

• Bogata oferta imprez kulturalno-rozrywkowych 

(Zlot Wiedźm i Czarownic na Zamku Lipowiec, 

Turniej Rycerski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Kameralnej i Organowej w Skansenie 

w Wygiełzowie, Ziemniaczysko, itd.), 

przyciągających licznych odwiedzających. 

• Warunki dla rozwoju wędkarstwa, m.in. ośrodek w 

Rozkochowie, utworzony na bazie stawu Ostrówek 

oraz Starorzecza Wisły poszerzonego o pożwirowe 

wyrobisko, inne zbiorniki wodne. 

umożliwiających kontrolowaną limitację 

problemu. 

• Niska świadomość społeczna w zakresie 

ekologii. 

• Niezadowalający rozwój infrastruktury 

gastronomicznej i noclegowej, w szczególności 

bazy noclegowej dla turystów 

zorganizowanych. 

• Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 

na terenie gminy podczas dużych imprez. 

• Niedostatecznie rozwinięta mała architektura 

turystyczno-rekreacyjna, mało urządzonych 

miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych – bariera 

w rozwoju oferty czasu wolnego. 

• Niewystarczająco oznakowane atrakcje 

turystyczne. 

• Brak zintegrowanej i skutecznej promocji 

turystycznej gminy. 

ZARZĄDZANIE I FINANSE SAMORZĄDOWE 

• Funkcjonowanie gminy w szerszych partnerstwach 

lokalnych i ponadlokalnych (MOF Chrzanowa, LGD 

Partnerstwo Na Jurze). 

• Sprawność w pozyskiwaniu i wydawaniu środków 

europejskich. 

• Stabilność finansów publicznych. 

• Relatywnie niewielki poziom zadłużenia. 

• Niskie dochody i wydatki w przeliczeniu na 

1 mieszkańca. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Pogłębianie się współpracy międzygminnej 

w ramach MOF Chrzanowa oraz innych partnerstw 

lokalnych i ponadlokalnych, a także współpracy 

międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. 

• Inwestycje zewnętrzne wzmacniające dostępność 

komunikacyjną oraz atrakcyjność osadniczą 

i turystyczną gminy. 

• Wzrost dostępności środków zewnętrznych 

(fundusze unijne, fundusze norweskie, środki 

rządowe itp.) w kluczowych dla rozwoju gminy 

tematach: 

o Poprawy dostępności komunikacyjnej, 

• Postępujące negatywne procesy 

demograficzne w skali całego kraju. 

• Postępujące zmiany klimatyczne oraz 

wynikające z nich anomalie pogodowe: 

o Występowanie gwałtownych deszczy 

nawalnych, zagrożenie powodziowe, 

o Deficyty opadów uzupełniających zasoby 

wód powierzchniowych i głębinowych – 

zagrożenie suszy. 

• Niepewna sytuacja gospodarcza i na rynku 

pracy związane z epidemią koronawirusa – 

jako: 
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o Rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-

ściekowej, 

o Rozwoju ścieżek rowerowych, w tym 

zintegrowanych z trasami na terenie 

sąsiednich jednostek, 

o Ochrony i pielęgnacji materialnego 

i niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 

o Rozwoju działalności w obszarze srebrnej 

gospodarki dedykowanej opiece nad osobami 

starszymi i ich aktywizacji, 

o Wzmocnienia i lepszego wykorzystania 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

gminy, 

o Podwyższania kompetencji zawodowych 

i społecznych osób pozostających bez pracy, 

w tym dotkniętych skutkami pandemii 

koronawirusa; 

o Rozwoju infrastruktury i społeczeństwa 

informacyjnego. 

• Polityczny i społeczny priorytet związany z ochroną 

środowiska, dostęp do wiedzy, dostępność 

środków finansowych (m.in. Wody Polskie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki unijne) oraz 

potencjalne partnerstwa prorozwojowe 

wynikające z unijnych oraz państwowych 

programów limitacji lub adaptacyjnych do zmian 

klimatu, m.in. w obszarach: 

o Rozbudowy infrastruktury retencyjnej, 

o Uzdatniania wody, 

o Transformacji energetycznej. 

• Programy rządowe i systemy finansowe 

ukierunkowane na zwiększenie dzietności, 

wspierające rodzinę na różnych etapach 

funkcjonowania i rozwoju. 

• Nowe kierunki polityki państwa w odniesieniu do 

osób starszych, osób z niepełnosprawnościami 

oraz całych rodzin – dedykowane programy 

i systemy finansowe, w tym dla samorządów 

i organizacji pozarządowych. 

• Wsparcie zewnętrzne (wiedza, szkolenia, dotacje) 

dla lokalnych organizacji pracujących na rzecz 

zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy 

i integracji społecznej. 

• Moda na zdrowy i aktywny tryb życia, rekreację 

i turystykę. 

• Dogodna lokalizacja względem sąsiednich atrakcji 

turystycznych i kulturowych (m.in. Wadowice, 

o Źródło niepewności dla inwestorów, 

o Hamulec rozwojowy dla przedsiębiorstw 

i zakładów na terenie gminy, 

o Hamulec dla turystyki, rekreacji 

i wypoczynku, 

o Czynnik wzrostu stopy bezrobocia oraz 

kosztów podaży usług pomocy społecznej 

itp., 

o Zagrożenie zubożenia społeczności 

lokalnej. 

• Zmniejszenie się przychodów z podatków 

dochodowych związane z regresem 

gospodarczym: 

o Jako zagrożenie dla stabilności budżetu 

gminy i kontrolowanego poziomu 

zadłużenia, 

o Ograniczające możliwości gminy 

w zakresie podjętych planów finansowo-

inwestycyjnych, 

o Ograniczające możliwości gminy 

w zakresie rozwoju i podnoszenia jakości 

usług publicznych. 

• Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków 

społecznych i gospodarczych transformacji na 

rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu. 

• Duży fiskalizm państwa – wysokie stawki 

podatkowe, wysokie koszty pracy jako bariera 

ograniczająca rozwój gospodarczy. 

• Biurokracja, w tym przerost procedur 

związanych z pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych oraz jej wpływ na poziom 

świadczonych usług publicznych. 

• Generalna rozciągłość oraz rosnące koszty 

przygotowania i realizacji inwestycji. 

• Wzrost kosztów, a tym samym w konsekwencji 

opłat dla mieszkańca za usługi komunalne, 

w szczególności za gospodarkę odpadami. 

• Częste zmiany prawa oraz wzrost zadań 

nakładanych na gminę bez jednoczesnego 

wzrostu nakładów finansowych na ich 

realizację. 

• Problemy finansowe publicznej służby zdrowia, 

problemy z dostępnością usług i specjalistów, 

obnażone dodatkowo przez pandemię 

koronawirusa. 
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Oświęcim, Kraków, Zator, itp.) - w kontekście 

organizacji wspólnej oferty czasu wolnego. 

• Trendy na rynku pracy powodujące wzrost 

znaczenia pracy zdalnej. 

• Luki w systemie pomocy społecznej 

powodujące udzielanie wsparcia osobom 

i rodzinom, które tego nie potrzebują. 

• Konsumpcyjny styl życia, pracoholizm, 

„atomizacja” życia, rozpad więzi społecznych 

i rodzinnych, bierność. 

• Problemy społeczne i zdrowia psychicznego, 

potęgowane sytuacją związaną z pandemią 

koronawirusa. 

• Skomplikowane i często zmieniające się 

przepisy prawa oświatowego, w tym 

utrudniające sprawne i efektywne zarządzanie 

tą sferą na poziomie gminy. 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie wyników z diagnozy oraz dyskusji w ramach spotkań warsztatowych 

z interesariuszami lokalnymi 
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Wizja i misja rozwoju gminy Babice 

WIZJA ROZWOJU 

Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu gminy w perspektywie roku 2030. Określa 

stan docelowy, do którego dążyć będą władze samorządowe i wszyscy zaangażowani partnerzy. 

Wskazuje ona zasadniczy kierunek wspólnie podejmowanych interwencji. 

Babice w 2030 roku są gminą atrakcyjną do życia, pracy, rozwoju oraz wypoczynku i rekreacji, która 

w pełni wykorzystuje potencjał swojego położenia i dostępności komunikacyjnej, walorów 

krajobrazowo-przyrodniczych oraz bogactwa zabytków, kultury i tradycji.  

Gospodarka lokalna rozwija się dynamicznie, a zielona transformacja stopniowo odmienia jej profil, 

wzmacniając zróżnicowanie, konkurencyjność i innowacyjność. Babicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna generuje atrakcyjne miejsca pracy i stanowi impuls rozwojowy dla całej społeczności 

lokalnej. Przedsiębiorczość mieszkańców, promowana i wspierana przez samorząd lokalny 

i wyspecjalizowane instytucje, owocuje nowymi mikro, małymi i średnimi działalnościami 

gospodarczymi. Ważna jest działalność usługowa, na czele z szeroko pojętą ofertą kulturalną, 

rozrywkową, rekreacyjną i sportową, wyróżniającą się w subregionie Małopolski Zachodniej, dzięki 

efektywnemu zagospodarowaniu walorów krajobrazowo-przyrodniczych i historyczno-kulturowych 

gminy. Kreowane, rozwijane i promowane są nowe produkty i atrakcje turystyczne. Powstają 

przyjazne i funkcjonalne przestrzenie publiczne, w tym tereny zielone, rekreacyjno-sportowe 

i wypoczynkowe, a także nowe odcinki ścieżek rowerowych. Oferta jest stopniowo 

komercjalizowana, przede wszystkim w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych 

i okołoturystycznych, przynosząc mieszkańcom konkretne zyski. 

Gmina konsekwentnie stawia na rozwój zrównoważony, na inwestycje zarówno w infrastrukturę, 

jak i w ludzi, dbając o przestrzeń i unikatowe zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Priorytetem pozostaje ochrona i poprawa stanu powietrza oraz zasobów wodnych. Realizowane są 

założenia planu gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej, inwestycje w OZE, 

projekty ekologiczne, a także przedsięwzięcia wzmacniające zintegrowany system transportowy.  

Większość wyzwań realizowanych jest wspólnie - w ramach współdziałania gmin tworzących 

Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” oraz innych partnerstw lokalnych i ponadlokalnych. 

Nowoczesne zarządzanie publiczne służy wzrostowi gospodarczemu, włączeniu i aktywizacji 

społecznej oraz stanowi środowiska.  

Rozwój infrastruktury (gospodarczej, drogowej, technicznej i społecznej) oraz usług publicznych 

(edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, administracja) wzmacnia kapitał 

ludzki i społeczny wspólnoty samorządowej, przynosząc korzyści w postaci wyższego standardu życia 

mieszkańców oraz nowego osadnictwa. 
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MISJA 

Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju gminy, wokół którego powinny koncentrować się działania 

władz samorządowych i wszystkich zaangażowanych partnerów. Stanowi przesłanie, będące podstawą 

i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym. 
 

Naszą misją jest tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju gminy Babice, w partnerstwie 

z innymi samorządami i instytucjami publicznymi oraz z sektorem biznesowym i pozarządowym. 

Chcemy kreować rozwój, który trwale równoważy interesy społeczne, gospodarcze, przestrzenne 

i środowiskowe, dzięki czemu nasza gmina będzie miejscem przyjaznym do życia, nauki, pracy 

i prowadzenia działalności gospodarczej, spędzania czasu wolnego oraz realizacji indywidualnych 

i wspólnotowych aspiracji mieszkańców. 

  



Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 

32 

Obszary, cele i kierunki działań Strategii Rozwoju Gminy Babice  

do roku 2030 oraz oczekiwane efekty jej realizacji 

Wieloaspektowość zmian zachodzących w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 

i przestrzennym wymaga od samorządu lokalnego opracowania zintegrowanej interwencji publicznej, 

która będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania będące ich następstwem. Znalazło to swoje 

odzwierciedlenie w strukturze strategii, której podstawę stanowią 3 obszary strategiczne, wzajemnie 

się przenikające i uzupełniające. W ramach tych obszarów dokonano koncentracji różnych działań 

wokół wyznaczonych celów. 

Schemat 1. Obszary strategicznego rozwoju gminy Babice do roku 2030. 

 
 

W ramach każdego z obszarów zdefiniowano cele rozwojowe w wymiarze społecznym, gospodarczym 

i przestrzennym. Cele strategiczne mają charakter długofalowy, wskazują generalny kierunek 

postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy. Cele operacyjne dotyczą średniego 

horyzontu czasowego, określają narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Następnie 

określono kierunki działań, które wskazują przyjętą strategię postępowania, służą realizacji założonych 

celów, a tym samym stanowią podstawę wdrażania strategii. Kierunki działań oznaczają kierunki 

koncentracji wspólnych wysiłków (aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej) 

podejmowanych przez samorząd oraz jego partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. Część 

z nich to konkretne przedsięwzięcia rozwojowe (projekty), najczęściej o charakterze inwestycyjnym, 

których realizacja będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonej polityki rozwoju 

gminy w perspektywie roku 2030. Strategia określa również oczekiwane rezultaty planowanych 

działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Interwencje planowane 

w ramach poszczególnych obszarów nie są rozłączne, lecz wzajemnie się przenikają i uzupełniają, dzięki 

czemu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii, kluczowego dla ich powodzenia. 
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W DOBIE 
TRANSFORMACJI

GMINA
BABICE:

JAKOŚĆ ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW

OFERTA CZASU 
WOLNEGO
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Schemat 2. Schemat celów Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030. 

  

GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

W DOBIE TRANSFORMACJI 
JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OFERTA CZASU WOLNEGO 

Cel strategiczny 1. 

Rozwój i transformacja 

gospodarki lokalnej zgodna z 

nurtem europejskich 

przekształceń systemowych w 

kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Cel strategiczny 2. 

Wysoka atrakcyjność 

osadnicza gminy Babice oraz 

komfort życia mieszkańców. 

Cel strategiczny 3. 

Atrakcyjna oferta czasu 

wolnego, wykorzystująca 

dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze gminy 

oraz otoczenia. 

Cel operacyjny 1.1. 

Infrastruktura dla rozwoju 

nowoczesnej gospodarki. 

 

Cel operacyjny 1.2. 

Wysoki poziom 

przedsiębiorczości 

i zatrudnienia mieszkańców 

oraz odporność poziomu 

zatrudnienia na zmiany 

związane z transformacją 

gospodarki regionalnej. 

 

Cel operacyjny 1.3. 

Zwiększanie dostępności 

komunikacyjnej gminy. 

Cel operacyjny 2.1. 

Ochrona środowiska oraz 

mitygacja i adaptacja do zmian 

klimatu. 

 

Cel operacyjny 2.2. 

Zapewnienie wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa  

na terenie gminy. 

 

Cel operacyjny 2.3. 

System edukacji, 

wzmacniający potencjał 

intelektualny gminy. 

 

Cel operacyjny 2.4. 

Nowoczesne zarządzanie 

publiczne i wysoki poziom 

kapitału społecznego. 

 

Cel operacyjny 2.5. 

Integrująca i efektywna 

polityka społeczna. 

Cel operacyjny 3.1. 

Rozwój oferty rekreacyjno-

sportowej i aktywizacja 

ruchowa mieszkańców. 

 

Cel operacyjny 3.2. 

Pielęgnowanie kultury 

i dziedzictwa budujących 

tożsamość lokalną i przewagę 

konkurencyjną gminy. 

 

Cel operacyjny 3.3. 

Rozwój infrastruktury i oferty 

turystycznej. 
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OBSZAR STRATEGICZNY 1. 

GOSPODARKA I RYNEK PRACY W DOBIE 

TRANSFORMACJI 
 

Cel strategiczny 1. 

Rozwój i transformacja gospodarki lokalnej zgodna z nurtem 

europejskich przekształceń systemowych w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Cele operacyjne: 

 

 

  

1.1. Infrastruktura dla rozwoju nowoczesnej 
gospodarki.

1.2. Wysoki poziom przedsiębiorczości i zatrudnienia 
mieszkańców oraz odporność poziomu zatrudnienia na 
zmiany związane z transformacją gospodarki 
regionalnej.

1.3. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej gminy.
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Pierwszy z trzech obszarów rozwojowych wyznacza zadania z zakresu gospodarki i komunikacji 

transportowej. Celem strategicznym, który stanowi dla nich wspólną płaszczyznę, jest 

wypracowywanie rozwiązań spójnych z założeniami transformacji energetycznej w regionie. 

Wyznaczone cele operacyjne poświęca się trzem polom: atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 

stymulowaniu wymiany wiedzy i informacji pomiędzy lokalnym rynkiem przedsiębiorstw i jego 

otoczeniem oraz poprawie dostępności komunikacyjnej gminy. 

W ramach pierwszego z nich, gmina zadba o solidne podstawy rozwoju działalności gospodarczej 

w oparciu o rozbudowę i modernizację infrastruktury sieciowej, przede wszystkim energetycznej 

i teleinformatycznej we współpracy z właściwymi partnerami realizacyjnymi. Równolegle, korzystając 

z już dostępnych zasobów, zakłada się kreowanie atrakcyjnego, bezpiecznego otoczenia 

inwestycyjnego. Składają się na to m.in. działania planistyczne, aktywne gospodarowanie gminnym 

zasobem nieruchomości i współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) w zakresie obsługi 

i promocji Babickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Dopełnieniem tych zadań jest budowa 

rozpoznawalności gminy w oparciu o jej dwa główne zasoby: strefę aktywności ekonomicznej oraz 

ofertę turystyczno-rekreacyjną, przy integracji promocji z jednostkami sąsiednimi. 

Zarządzanie informacją, a dokładniej stymulowanie jej wymiany oraz przekazywanie do właściwych 

adresatów, stanowi treść drugiego z celów operacyjnych, dedykowanego szeroko pojętej 

przedsiębiorczości oraz budowie odporności lokalnego rynku pracy. We współpracy z IOB, gmina 

będzie zapewniała i promowała wsparcie dla przedsiębiorców i specjalistycznych gospodarstw rolnych, 

dostępne w ramach projektów unijnych, instytucji poziomu centralnego i zapoczątkowanych w ramach 

współpracy samorządów tworzących MOF Chrzanowa. Prócz promowania instrumentów wsparcia 

rynku pracy, pozyskiwane będą i analizowane informacje na temat kondycji i potrzeb przedsiębiorstw. 

Wiedza ta jest konieczna do wypracowywania na wyższych szczeblach współpracy rozwiązań 

dopasowanych do realnych potrzeb firm i pracowników, a zarazem założeń procesu transformacji. 

Dalej, być może ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej pozostaje kwestia kształcenia przedsiębiorczości 

wśród młodzieży. Nadanie priorytetu tematyce zrównoważonego rozwoju ekonomicznego w dobie 

transformacji energetycznej i zmian klimatu pomoże poznać młodzieży kompetencje pożądane na 

rynku pracy i perspektywy rozwoju regionalnej ekonomii. 

Ostatni z celów operacyjnych dedykuje się poprawie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności 

komunikacyjnej gminy. Działaniami wyznaczonymi w jego ramach kierują dwa priorytety: 

kompleksowe podwyższenie standardu układu komunikacyjnego oraz tworzenie warunków do 

rozwoju alternatywnych form transportu względem transportu samochodowego. Pierwszy priorytet 

zakłada modernizacje sieci dróg i szereg zadań uzupełniających. Składają się na nie: podwyższenie 

poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. inwestycje oświetleniowe, poprawa oznakowania), 

jego porządkowanie (m.in. budowa parkingów) i poprawa płynności (budowa obwodnicy Olszyny-

Jankowice). W ramach drugiego priorytetu, alternatywne formy transportu rozumie się jako 

komunikację zbiorową i rowerową służące zarazem mieszkańcom gminy, jak i odwiedzającym. 

Podstawowym celem współpracy z prywatnymi przewoźnikami jest poprawa jakości transportu 

zbiorowego (jakości taboru, częstotliwości połączeń itd.). Gmina będzie wspierała inicjatywy służące 

regularności i dostępności połączeń w ramach MOF Chrzanowa i innych kluczowych obszarów. Osobne 

zadanie dedykowane jest rozbudowie sieci ścieżek rowerowych i łączeniu z trasami ponadlokalnymi. 

Podstawowym założeniem dla planów rozbudowy jest postrzeganie komunikacji rowerowej 

w kategoriach alternatywy komunikacyjnej, nie tylko rekreacyjnej i turystycznej. Zbiega się to 

z zadaniami gminy w innych obszarach, m.in. promocji ruchu i zdrowia, czy walki o czyste powietrze. 
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CEL OPERACYJNY 1.1. Infrastruktura dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

1.1.1.  

Współpraca z operatorami sieci 

energetycznej w zakresie jej modernizacji 

oraz połączenia z innymi obwodami 

energetycznymi - bielskim od strony 

Zatora i krakowskim. 

Zwiększenie 
przepustowości sieci 

energetycznych  
 

Zapewnienie mocy sieci 
energetycznych  

 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 

energetycznego gminy, 
zabezpieczenie przed 

ewentualnym 
blackoutem 

energetycznym gminy 

Połączenie obecnego na 
terenie gminy obwodu 

będzińskiego z obwodami 
bielskim i krakowskim 

 
Poziom przepustowości 

i mocy sieci energetycznych 
na terenie gminy 

 

Referat Gospodarczy 

Urzędu Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Inne JST, 

Operatorzy sieci 

energetycznej, w tym 

TAURON 

1.1.2.  

Współpraca z gminami MOF w zakresie 

pozyskania środków zewnętrznych 

i utworzenia klastra energii / spółdzielni 

energetycznej obsługującego lokalny 

rynek konsumenta. 

Dywersyfikacja źródeł 
ciepła, w tym w kierunku 

bardziej ekologicznych 
 

Zwiększenie 
konkurencyjności i 

efektywności 
ekonomicznej lokalnej 

gospodarki 
 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 

energetycznego gminy, 
zabezpieczenie przed 

ewentualnym lockoutem 
energetycznym gminy 

Utworzenie klastra energii / 
spółdzielni energetycznej 

 
Wytworzona energia  

 
 

Koszty energii 
[oczekiwany trend: ] 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Inne JST, w szczególności 

partnerzy planowanych 

projektów „#Koalicja 

samorządów dla czystego 

Jutra”, „Graj w zielone”, 

Operatorzy sieci 

energetycznej, w tym 

TAURON, 

Przedsiębiorcy 
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1.1.3.  

Współpraca z operatorem sieci 

gazociągowej w zakresie jej rozbudowy 

na terenie gminy, także pod kątem 

potencjalnych inwestorów. 

Zwiększenie dostępności 

i jakości usług 

dostarczania paliwa 

gazowego  

 

Poprawa warunków 

mieszkalnych 

i prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, w tym 

w SSE 
 

Ograniczenie niskiej 

emisji, poprawa jakości 

powietrza 

Zabezpieczenie SSE pod 

kątem dostępu do gazociągu 

o odpowiednim standardzie 
 

Odsetek mieszkańców i/lub 

gospodarstw domowych 

posiadających dostęp do 

sieci gazowej 

 
 

Poziom zanieczyszczenia 

powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku z 

przekroczonymi normami 

 

Referat Gospodarczy 

Urzędu Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Inne JST, 

PGNiG 

1.1.4.  

Współpraca z operatorami sieci 

komórkowych w zakresie wzmocnienia 

zasięgu sieci telefonii komórkowej – 

szczególnie w południowej części gminy. 

Poprawa zasięgu sieci 

komórkowych 

i dostępności szybkiego 

Internetu na terenie 

całej gminy 

Odsetek gospodarstw 

domowych bez dostępu do 

szybkiego Internetu 

 

Referat Gospodarczy 

Urzędu Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Operatorzy sieci telefonii 

komórkowej i internetowi 

1.1.5.  

Efektywne gospodarowanie przestrzenią 

pod kątem rozwoju gospodarczego – 

aktualizacja studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, zmiany planów 

miejscowych pod kątem nowych działek 

inwestycyjnych, scalanie gruntów pod 

inwestycje, skupowanie gruntów, 

wymiana, uzbrajanie, itp. 

Tworzenie warunków 

(aktualizowane studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego) i rozwój 

gminnej oferty 

inwestycyjnej 
 

Budowa lokalnej marki 

gospodarczej 

Liczba dostępnych i zajętych 

działek inwestycyjnych 

w ramach oferty dla 

inwestorów 

 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Urzędu Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

Właściciele terenów 



Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 

38 

1.1.6.  

Współpraca z regionalnymi 

i subregionalnymi instytucjami otoczenia 

biznesu w zakresie przyciągania 

inwestorów do babickiej SSE w celu jej 

dalszego rozwoju. 

Wzrost zainteresowania 

inwestorów ofertą gminy 

 

Budowa lokalnej marki 

gospodarczej 

 

Pozyskanie inwestorów, 

zagospodarowanie 100% 

terenu SSE 

Liczba zapytań inwestorów 

w sprawie oferty 

inwestycyjnej gminy oraz 

liczba przedstawionych ofert 

 

Liczba pozyskanych 

inwestorów 

 

Poziom zagospodarowania 

SSE 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 
Inne JST,  

Polska Agencja Inwestycji  
i Handlu, 

Krakowski Park 
Technologiczny, 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., 
Chrzanowska Izba 

Gospodarcza, 
Agencja Rozwoju Ziemi 

Chrzanowskiej, 
Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 

1.1.7.  

Zbudowanie profesjonalnego systemu 

obsługi inwestycji – doskonalenia kadry i 

standardów obsługi inwestorów, 

współpraca z innymi samorządami i 

partnerami merytorycznymi  

w zakresie zarządzania, komunikowania i 

promowania terenów inwestycyjnych 

oraz przyciągania nowych inwestycji. 

Podniesienie 

atrakcyjności gminy jako 

miejsca wysokiej jakości 

obsługi inwestora 

 

Budowa lokalnej marki 

gospodarczej 

 

Pozyskanie inwestorów, 

zagospodarowanie 100% 

terenu SSE 

Liczba pozyskanych 

inwestorów 

 

Poziom zagospodarowania 

SSE 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 
Inne JST,  

Polska Agencja Inwestycji  
i Handlu, 

Krakowski Park 
Technologiczny, 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., 
Chrzanowska Izba 

Gospodarcza, 
Agencja Rozwoju Ziemi 

Chrzanowskiej, 
Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 
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1.1.8.  

Promocja gospodarcza gminy Babice 

dostosowana do możliwości oraz 

doprecyzowana tematycznie: 

• promocja inwestycyjna – oparta na 

SSE, dogodnym położeniu 

regionalnym, obecności pobliskich 

stref gospodarczych (Zator, 

Chrzanów, Trzebinia, Libiąż itp.); 

• promocja poprzez zasoby turystyczne 

i rekreacyjne – Nadwiślański Park 

Etnograficzny, Zamek Lipowiec, 

Wiślana Trasa Rowerowa, rzeka 

Wisła, rozrastająca się Energylandia 

po drugiej stronie Wisły. 

Sprawna i efektywna 

współpraca na rzecz 

promocji gminy (np. 

podpisane porozumienie 

o współpracy z Zatorem 

w obszarze: środowisko-

dziedzictwo-SSE-

promocja) 

 

Wzrost atrakcyjności 

osadniczej, gospodarczej 

i turystycznej gminy 

 

Pozyskanie inwestorów, 

wzrost liczby 

mieszkańców, a także 

turystów i gości 

odwiedzających gminę 

Liczba inwestorów 

 

Liczba mieszkańców i saldo 

migracji 

 

Liczba turystów i gości 

odwiedzających gminę / 

poszczególne zabytki i 

atrakcje (np. liczba 

sprzedanych wejściówek do 

Nadwiślańskiego Parku 

Etnograficznego) 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 
Inne JST, w tym gminy: Libiąż, 

Trzebinia, Zator, 
Polska Agencja Inwestycji  

i Handlu, 
Krakowski Park 

Technologiczny, 
Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., 
Chrzanowska Izba 

Gospodarcza, 
Agencja Rozwoju Ziemi 

Chrzanowskiej, 
Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 
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CEL OPERACYJNY 1.2. Wysoki poziom przedsiębiorczości i zatrudnienia mieszkańców oraz odporność poziomu zatrudnienia na zmiany związane z 

transformacją gospodarki regionalnej. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend  

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

1.2.1.  

Kształtowanie cech przedsiębiorczych 

wśród mieszkańców gminy, szczególnie 

wśród osób młodych. 

Poprawa jakości 

i zwiększenie oferty 

edukacyjnej dla dzieci 

i młodzieży 
 

Promocja i wsparcie 

przedsiębiorczości, 

szczególnie wśród osób 

młodych 
 

Aktywizacja zawodowa 

i przedsiębiorcza 

mieszkańców, 

szczególnie osób 

młodych 

Liczba godzin zajęć z 

edukacji przedsiębiorczej 

i/lub szkolnych projektów 

tematycznych oraz liczba ich 

uczestników 

 

Liczba działalności 

gospodarczych założonych 

przez osoby fizyczne do 30 

roku życia 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

1.2.2.  

Współpraca z instytucjami otoczenia 

biznesu i ośrodkami doradztwa rolniczego 

na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego, 

w szczególności w zakresie poszerzania 

oferty szkoleń, informacji i doradztwa z 

zakresu przedsiębiorczości, projektów 

(nowa perspektywa finansowa UE 2021-

2027) oraz poprawy dostępności 

bezzwrotnych i zwrotnych instrumentów 

finansowania działalności małych i średnich 

firm oraz działalności rolniczej i powiązanej. 

Zapewnione wsparcie 

dla lokalnych 

przedsiębiorców 

i rolników chcących 

rozwijać swoją 

działalność 
 

Poprawa 

konkurencyjności 

rynkowej lokalnych 

przedsiębiorców 

i rolników 

Liczba przedsiębiorców 

i rolników z terenu gminy, 

którzy uzyskali wsparcie 

finansowe w ramach 

środków unijnych na rozwój 

własnej działalności 
 

Liczba nowych podmiotów 

wpisanych do rejestru 

REGON na terenie gminy 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 

Inne JST, w tym gmina Zator, 

Krakowski Park 

Technologiczny, 
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Podniesienie wiedzy 

i poziomu absorbcji 

dostępnych środków 

finansowych w ramach 

UE na lata 2021-2027 

wśród przedstawicieli 

sektora gospodarczego 

i rolniczego 

Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., 

Chrzanowska Izba 

Gospodarcza, 

Agencja Rozwoju Ziemi 

Chrzanowskiej, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD 

1.2.3.  

Współpraca samorządowa wewnątrz 

MOF na rzecz organizacji instrumentów 

wsparcia lokalnej gospodarki - 

inkubatorów przedsiębiorczości, 

przestrzeni coworkingowych, sieci 

lokalnych FabLabów i innych – dla 

prowadzenia outplacementu, szkoleń, 

warsztatów, doradztwa zawodowego itp., 

w szczególności dla firm i pracowników 

dotkniętych procesem transformacji 

energetycznej gospodarki i skutkami 

pandemii COVID-19. 

Promocja i wsparcie 

przedsiębiorczości 

 

Aktywizacja zawodowa 

i przedsiębiorcza 

mieszkańców 

 

Łagodzenie negatywnych 

skutków transformacji 

energetycznej 

gospodarki i pandemii 

COVID-19 

Liczba podmiotów 

wpisanych do rejestru 

REGON na 1 tys. 

mieszkańców 

 

 

Udział podmiotów 

wyrejestrowanych w ogólnej 

liczbie podmiotów 

wpisanych do rejestru 

REGON 

 

Liczba osób pozostających 

bez pracy z terenu gminy 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 

Inne JST, w tym partnerzy 

planowanych projektów 

„#Koalicja samorządów dla 

czystego Jutra”, „Graj w 

zielone”, 

Instytucje otoczenia biznesu 
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1.2.4.  

Współpraca z instytucjami rynku pracy 

w realizacji na terenie gminy Babice 

i całego MOF Chrzanowa projektów walki 

z bezrobociem i tworzenia nowych, 

atrakcyjnych miejsc pracy, 

w szczególności w kontekście 

przeciwdziałania negatywnym skutkom 

transformacji energetycznej gospodarki 

i pandemii COVID-19 – m.in. 

utrzymywanie zatrudnienia, 

przeciwdziałanie bezrobociu, 

przekwalifikowania. 

Przeciwdziałanie 

skutkom kryzysu na 

rynku pracy 

Aktywizacja zawodowa 

i przedsiębiorcza 

mieszkańców 

 

Wzrost zatrudnienia 

 

Spadek bezrobocia 

Pracujący w przeliczeniu na 

1 tys. mieszkańców 

 

 

Liczba osób pozostających 

bez pracy z terenu gminy 

 

Referat Gospodarczy,  

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 

Inne JST, w tym partnerzy 

planowanych projektów 

„#Koalicja samorządów dla 

czystego Jutra”, „Graj w 

zielone”, 

Instytucje otoczenia biznesu 

1.2.5.  

Wsparcie i promocja rolnictwa, 

w szczególności opartego na produkcji 

ekologicznej i specjalistycznej (miód, zioła 

itp.), a także rękodzielnictwa (np. 

wikliniarstwo), wraz ze wsparciem 

marketingu i sprzedaży bezpośredniej 

(np. organizacja na terenie gminy miejsc 

sprzedaży produktów lokalnych, w tym 

w okolicach skansenu i przy ścieżkach, 

imprezy promocyjne, animowanie 

współpracy sektora gastronomicznego, 

noclegowego i turystycznego 

z producentami). 

Wzrost konkurencyjności 

gospodarstw i 

ograniczanie wpływu 

produkcji na środowisko 

przyrodnicze 
 

Promocja oferty 

gospodarstw 

ekologicznych 

i specjalistycznych, 

wzrost zainteresowania 

ich ofertą 

 

Rozwój i promocja 

rękodzielnictwa 

Liczba wydarzeń 

dotyczących promocji oferty 

lokalnych rolników, 

producentów 

i rzemieślników 

 

Liczba mieszkańców 

wytwarzających produkty 

ekologiczne i rękodzielnicze 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Ośrodki doradztwa 

rolniczego, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

KGW, 

Rolnicy, przedsiębiorcy, 

producenci  

Sołtysi, liderzy społeczni, 

radni 
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CEL OPERACYJNY 1.3. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej gminy. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

1.3.1.  

Współpraca z innymi właścicielami 

i zarządcami infrastruktury w zakresie 

zwiększania zewnętrznej dostępności 

komunikacyjnej gminy, a także budowy, 

przebudowy i remontów dróg, 

chodników i powiązanej infrastruktury na 

terenie gminy. 

Poprawa dostępności 

komunikacyjnej gminy 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Czas dojazdu z centrum Babic 

do wybranych lokalizacji, np. 

do centrum Krakowa, z 

uwzględnieniem różnych 

środków transportu 

 

Liczba kursów z terenu gminy 

Babice do sąsiednich 

ośrodków miejskich 

 

Liczba inwestycji na drogach 

powiatowych i wojewódzkich 

przebiegających przez gminę 

i/lub długość nowych lub 

zmodernizowanych odcinków 

dróg 

 

Liczba wypadków na drogach 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Właściciele i zarządcy dróg, 

Policja, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 

1.3.2.  
Budowa obwodnicy miejscowości Olszyny 

- Jankowice. 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej gminy 

 

Wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego poza 

centra miejscowości  
 

Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 

Wybudowana obwodnica 

 

Liczba wypadków na 

drogach 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Właściciele i zarządcy dróg, 

Policja 
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1.3.3.  

Budowa nowych dróg gminnych, a także 

remonty, przebudowy, przystosowanie 

istniejących dróg do parametrów 

normatywnych – zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami. 

Poprawa stanu i jakości 

infrastruktury drogowej 

na terenie gminy 

 

Poprawa wewnętrznej 

dostępności 

komunikacyjnej 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Długość nowych lub 

zmodernizowanych 

odcinków dróg gminnych 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Policja 

1.3.4.  

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, w tym we współpracy 

z innymi właścicielami i zarządcami dróg 

– inwestycje, nowe rozwiązania w 

zakresie organizacji ruchu, monitoring, 

oznakowanie i doświetlenie przejść, 

wyniesienia, oddzielenie chodników od 

ulicy w miejscach strategicznych, jak 

szkoły itp. 

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Liczba inwestycji w system 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym  

 

 

Liczba wypadków, w tym 

z udziałem pieszych i/lub 

rowerzystów i/lub dzieci 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Policja, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe 

1.3.5.  

Rozwój oświetlenia drogowego wraz 

z wymianą lamp na oszczędne 

technologie LED-owe – zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami. 

Rozwój systemu 

oświetlenia ulicznego 

i poprawa jego 

efektywności 

energetycznej 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

na terenie gminy 

Roczne zużycie energii 

i koszty eksploatacji 

oświetlenia 

 

Liczba wypadków na 

drogach, w tym z udziałem 

pieszych 

 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Policja 
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1.3.6.  

Doskonalenie bazy miejsc parkingowych, 

w tym organizacja miejsc tymczasowych 

na potrzeby większych imprez 

realizowanych na terenie gminy Babice 

a także wsparcie dla inwestycji 

zewnętrznych, rozwiązujących problem 

miejsc parkingowych. 

Zapewnienie komfortu 

mieszkańców 

korzystających z usług 

publicznych oraz gości 

i turystów 

odwiedzających gminę 

Liczba miejsc określonych 

pod parkingi tymczasowe 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 

Inne JST 

1.3.7.  

Kontynuowanie współpracy 

z organizatorami transportu 

i przewoźnikami w zakresie usprawniania 

komunikacji zbiorowej, w tym 

dostosowania rozkładu jazdy komunikacji 

do wymogów środowiskowych oraz 

potrzeb mieszkańców, turystów i gości 

odwiedzających gminę Babice, poprawy 

jakości i bezpieczeństwa przewozów oraz 

modernizacji bazy i infrastruktury 

przystankowej, a także integracji różnych 

form transportu. 

Zapewnienie 
mieszkańcom 

dostępności wysokiej 
jakości usług 

transportowych 
 

Poprawa integralności 
komunikacyjnej gminy 

 
Organizacja 

optymalnego transportu 
z terenu MOF do stacji 

Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej 

Liczba kursów z terenu 

gminy Babice do sąsiednich 

ośrodków miejskich 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Właściciele i zarządcy dróg, 

Policja, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 

Przewoźnicy 

1.3.8.  

Rozwój sieci tras rowerowych o funkcjach 

komunikacyjnych, zintegrowanych 

z innymi systemami komunikacyjnymi. 

Rozwój sieci ścieżek 

rowerowych, 

zapewnienie ich ciągłości 

i integralności 

 

Wzrost aktywnej 

mobilności mieszkańców 

Liczba km powstałych 

ścieżek i dróg dla rowerów 

 

Liczba użytkowników tras 

rowerowych 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Inne JST, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Właściciele i zarządcy dróg, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 

LGD 

 



Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 

46 

OBSZAR STRATEGICZNY 2. 

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 

 

Cel strategiczny 2. 

Wysoka atrakcyjność osadnicza gminy Babice oraz komfort 

życia mieszkańców. 

 

 

Cele operacyjne: 

 

 

2.1. Ochrona środowiska oraz mitygacja i adaptacja do 
zmian klimatu.

2.2. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
na terenie gminy.

2.3. System edukacji, wzmacniający potencjał 
intelektualny gminy.

2.4. Nowoczesne zarządzanie publiczne i wysoki 
poziom kapitału społecznego.

2.5. Integrująca i efektywna polityka społeczna.
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Wyzwania stawiane w ramach drugiego obszaru strategicznego dotyczą w pierwszej kolejności 

najbardziej podstawowej płaszczyzny misji gminy, czyli zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa 

i jakości życia. Przyjmuje ono różne odsłony, lecz w swoim fundamentalnym sensie łączy cele 

operacyjne z różnych pól aktywności samorządu i pod tym priorytetem czyni je spójnymi. 

Bezpieczeństwo jest podstawą atrakcyjności osadniczej gminy i poczucia komfortu życia na co dzień. 

Nie wypełnia ono jednak do końca założeń niniejszego celu strategicznego, uwzględniającego również 

aktywną, prorozwojową postawę. Dlatego, cele operacyjne zakładają równoległe wsparcie jednostek 

gminnych i organizacji z danych obszarów przy realizacji celów i zadań, które te identyfikują. 

W przypadku pierwszego, środowiskowego celu operacyjnego, kierunki działań są związane z m.in. 

bezpieczeństwem energetycznym, efektywnością energetyczną budynków, ochroną wód i ujęć 

wodnych, zieloną i błękitną infrastrukturą wspierającą odporność środowiska i lokalnych ekosystemów 

oraz szeroko zakrojoną edukacją i komunikacją społeczną, której celem jest tłumaczenie sensu 

podejmowanych przez gminę działań, a w efekcie utrwalanie ich efektów poprzez budowanie poparcia 

społecznego. Równolegle, gmina zakłada podwyższanie standardu systemu gospodarki odpadami, 

budowę PSZOK oraz wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną. 

W przypadku celu operacyjnego poświęconego bezpieczeństwu publicznemu i działaniom 

antykryzysowym wyróżnia się trzy typy zadań. Pierwszy z nich to kontynuacja współpracy ze służbami 

w zakresie edukacji prewencyjnej i wzmacniania ich potencjału operacyjnego. Jako drugi typ zadań 

wyróżnia się inwestycje w infrastrukturę antykryzysową. Zgodnie z różnorodnością wyzwań XXI wieku, 

inwestycje te będą dotyczyły zarówno prewencji zagrożeń środowiskowych i limitacji ich skutków, 

epidemii, jak również bezpieczeństwa sieci informatycznej gminy. Osobnym wyzwaniem dla 

samorządu w zakresie infrastruktury będzie współpraca z PGW Wody Polskie i innymi podmiotami 

w zakresie inwestycji polderowych na terenie gminy. Biorąc pod uwagę skalę tych inwestycji, gmina 

będzie dążyła do minimalizacji kosztów i maksymalizacji korzyści, które mogą one przynieść 

samorządowi i całej lokalnej społeczności. Ważna będzie organizacja dedykowanych konsultacji 

i kampanii informacyjno-edukacyjnych. Część mieszkańców optuje bowiem za odstąpieniem od 

budowy polderów. Mieszkańcy Mętkowa złożyli pisemny protest w tej sprawie, wskazując na istniejąca 

zabudowę wzdłuż przebiegu granicy polderu oraz mające nastąpić wysiedlenia, istotne szkody w 

przyrodzie i krajobrazie. Są jednak gotowi na rozmowy, wskazując m.in. na możliwość modyfikacji 

koncepcji w kierunku uwzględnienia i wykorzystania obszarów poeksploatacyjnych oraz zmniejszenia 

liczby polderów i ich powierzchni, celem ochrony interesu mieszkańców. Trzeciego rodzaju zadanie 

dedykuje się wzmocnieniu zaangażowania samorządu we współpracę międzysektorową w zakresie 

eliminacji szkód pogórniczych oraz zapobiegania im. Jest to wyzwanie długofalowe i jego realizacja 

opiera się na możliwościach, które mogą otworzyć programy wspierające sprawiedliwą transformację 

energetyczną w regionie. 

W przypadku trzeciego celu operacyjnego, poświęconego sektorowi edukacji, priorytet 

bezpieczeństwa wyznacza zadania z zakresu dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów oraz kadr 

szkolnych, jak również zapoznawanie wychowanków z realiami rynku pracy w dobie transformacji 

energetycznej. Pośrednio, pozostałe zaplanowane działania – z obszaru podwyższania standardów 

bazy szkolnej, wspierania w rozwoju osób z zaległościami jak i talentów czy monitoringu sieci szkolnej 

i dbałości o jej sprawne funkcjonowanie – również podlegają priorytetowi bezpieczeństwa. Tak 

interpretuje się tworzenie włączających i wspierających warunków edukacji, organizację szkół 

pozwalającą na długofalowe planowanie rozwoju czy uzupełnianie programów szkolnych poprzez 

zajęcia realizowane we współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi innymi 

partnerami. Każde z tych działań wpływa na poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim jakość 

i efektywność w sektorze edukacji – wśród uczniów, kadr szkolnych, rodziców, a finalnie wśród kadr 

zarządzających, budując tym samym atrakcyjność osadniczą gminy.   
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Priorytety dla opisywanego obszaru strategicznego dotyczą również rozwoju sektora administracji. 

Doskonalenie kadr i cyfryzacja usług opiera się nie tylko na szkoleniach i systemach informacyjnych, 

lecz przede wszystkim na relacjach z mieszkańcami. Będąc tego świadomymi, władze samorządowe 

wyznaczają sobie wyzwanie zwiększania przejrzystości procesu zarządzania gminą, przede wszystkim 

poprzez poprawę komunikacji publicznej. Założenie to jest tożsame z rekomendacjami z badań 

społecznych, wskazującymi ścisłą korelacje pomiędzy poziomem zadowolenia z jakości życia w gminie 

i przywiązaniem do niej, a regularnym przekazywaniem wiedzy na temat spraw ważnych dla jej rozwoju 

i zagwarantowaniem możliwości zaangażowania. Bezpieczeństwo, komfort i aktywizacja to priorytety, 

które zawierają się również w działaniach z zakresu kształtowania przestrzeni publicznych. Praca w tym 

zakresie, bądź co bądź kosztowna w krótkiej perspektywie, w dłuższym okresie tworzy nie tylko 

estetykę miejscowości, lecz również miejsca, w których chce się przebywać z innymi, wyciszyć czy 

organizować. Osobne zadania w ramach celu administracyjnego dedykuje się współpracy 

międzysamorządowej. Szczególną wagę w obecnej dekadzie będzie miała współpraca w temacie 

transformacji energetycznej w regionie oraz rozwoju zintegrowanej oferty rekreacyjnej 

i wypoczynkowej. W pierwszym przypadku środowisko współpracy tworzą gminy powiatu 

chrzanowskiego i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa. W drugim przypadku, stanowią je 

również gminy ziemi zatorskiej, z którymi współdziałanie ukierunkowane będzie na kreowanie spójnej 

i efektywnie zorganizowanej oferty rozrywki i wypoczynku, stanowiącej wizytówką tej części 

województwa. 

Ostatni z celów operacyjnych w ramach niniejszego obszaru strategicznego poświęcony jest polityce 

społecznej. Działania zapisane w jego ramach są tożsame z założeniami dokumentów strategicznych 

gminnych jednostek pomocy społecznej (w szczególności Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Babice). Opierają się na filarach: włączenia społecznego, przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczenia, wsparcia aktywizacyjnego oraz dostosowane są do potrzeb każdej z grup 

wymagających wsparcia – osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, rodzin 

w kryzysie i innych. Zestaw kierunków działań w ramach celu uzupełniają zadania z zakresu poszerzania 

gminnych zasobów mieszkaniowych oraz współpracę z inwestorami w sferze prywatnych inwestycji 

wielomieszkaniowych. 
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CEL OPERACYJNY 2.1. Ochrona środowiska oraz mitygacja i adaptacja do zmian klimatu. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.1.1.  

Kompleksowa ochrona zasobów wodnych 

m.in. poprzez opracowanie analizy 

technicznej i finansowej rozwoju systemu 

kanalizacyjnego, dokumentacji 

projektowej, a w dalszej kolejności rozwój 

infrastruktury kanalizacyjnej, 

(infrastruktura sieciowa bądź zagrodowa), 

a także rozwój systemów oczyszczania 

ścieków na terenie gminy Babice, w tym 

we współpracy z gminą Zator. 

Zwiększenie dostępności 
i jakości usług 

kanalizacyjnych 
 

Poprawa warunków 
mieszkalnych 
i prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

Ochrona i poprawa stanu 
środowiska, 

w szczególności wód 

Długość nowych lub 

zmodernizowanych 

odcinków sieci 

kanalizacyjnej  

 

Odsetek mieszkańców i/lub 

gospodarstw domowych 

posiadających dostęp do 

sieci kanalizacji 

 
 

Poziom zanieczyszczenia 

wód 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice, 

Gospodarka 

Komunalna 

w Babicach sp. z o.o. 

Administracja rządowa, 

PGW Wody Polskie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Gmina Zator 

2.1.2.  

Modernizacja i rozwój systemu 

zaopatrzenia w wodę, w tym 

dywersyfikacja źródeł wody celem 

zapewnienia jej dostępności dla nowych 

terenów mieszkaniowych 

i inwestycyjnych – poszukiwanie nowych 

ujęć, rozwój sieci, uzdatnianie wody itd. 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa w 

zakresie dostępności 
wody 

 
Zwiększenie dostępności 
i jakości usług w zakresie 

dostarczania wody 
 

Poprawa warunków 
mieszkalnych 
i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

Odsetek mieszkańców i/lub 

gospodarstw domowych 

posiadających dostęp do 

sieci wodociągowej 

 

 

Liczba awarii sieci 

wodociągowej 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice, 

Gospodarka 

Komunalna 

w Babicach sp. z o.o. 

Administracja rządowa, 

PGW Wody Polskie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego 
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2.1.3.  

Dostosowanie sieci wodociągowej do 

wymogów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, szczególnie 

w pobliżu obiektów wymagających 

wzmożonej ochrony (skansen, SSE, 

szkoły), organizacja zbiorników 

przeciwpożarowych (m.in. zbiornik po 

wydobyciu kruszyw). 

Rozwój infrastruktury 

wspierającej 

bezpieczeństwo, 

poprawa bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

Liczba inwestycji w zakresie 

rozwoju infrastruktury 

wspierającej 

bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice, 

Gospodarka 

Komunalna 

w Babicach sp. z o.o. 

Administracja rządowa, 

PGW Wody Polskie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Krakowskie Zakłady 

Eksploatacji Kruszywa S.A. 

2.1.4.  

Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej na 

terenie gminy Babice, w tym 

termomodernizacja i instalowanie 

odnawialnych źródeł energii 

(fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny 

energii). 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

 

Wzrost udziału energii ze 

źródeł odnawialnych 

w bilansie 

energetycznym gminy 

 

Ograniczenie niskiej 

emisji, poprawa jakości 

powietrza 

Liczba i/lub odsetek 

budynków użyteczności 

publicznej korzystających 

z OZE 

 

Liczba i/lub odsetek 

budynków użyteczności 

publicznej, które zostały 

poddane termomodernizacji 

 

 

Poziom zanieczyszczenia 

powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku 

z przekroczonymi normami 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 

Jednostki gminne 

2.1.5.  

Poprawa jakości powietrza m.in. poprzez 

edukację, informację i ekodoradztwo oraz 

wsparcie indywidualnych inwestycji 

w zakresie: 

• instalacji odnawialnych źródeł energii, 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

lub mieszkań 

prywatnych  

 

Liczba gospodarstw, które 

otrzymały dotację z budżetu 

gminy na wymianę pieców 

 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 
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• inwentaryzacji oraz wymiany 

nieekologicznych źródeł ciepła, 

w szczególności wśród osób 

zagrożonych ubóstwem 

energetycznym, 

• termomodernizacji budynków. 

Współpraca projektowa i inna w tym 

zakresie z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Likwidacja 

nieekologicznych źródeł 

ciepła na terenie gminy 
 

Zwiększenie 

wykorzystania OZE przez 

mieszkańców 
 

Ograniczenie niskiej 

emisji, poprawa jakości 

powietrza 

Poziom zanieczyszczenia 

powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku 

z przekroczonymi normami 

 

Inne JST, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 

2.1.6.  

Wzmacnianie świadomości ekologicznej 

mieszkańców, w tym edukacja 

obywatelska w zakresie 

odpowiedzialnego gospodarowania 

zasobami naturalnymi (w tym wodą), 

ochrony środowiska, dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego, poziomu 

estetycznego otoczenia i ładu 

przestrzennego (m.in. kampanie 

społeczne, lekcje tematyczne, projekty, 

ekodoradztwo, promowanie programów 

wspierających prywatne inwestycje 

proekologiczne). 

Wzrost świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców oraz 

wykształcenie zachowań 

prośrodowiskowych 

 

Wzrost świadomości 

w zakresie znaczenia 

zagrożeń 

środowiskowych (m.in. 

związanych ze zmianami 

klimatu) 

Liczba godzin zajęć z zakresu 

edukacji ekologicznej i/lub 

szkolnych projektów 

i inicjatyw ekologicznych 

oraz liczba ich uczestników 

 

Odpady zebrane 

selektywnie w relacji do 

ogółu odpadów 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 

Organizacje pozarządowe 

i ekologiczne, 

LGD, 

Media 

2.1.7.  

Rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury 

oraz ograniczenie nadmiernego 

zagęszczenia powierzchni 

nieprzepuszczalnych na terenie gminy 

(m.in. tereny zielone, dbałość o istniejące 

drzewa i krzewy, nowe zadrzewienia, 

zakrzewienia, łąki kwietne, systemy 

Realizacja inwestycji 

służących retencji 

publicznej oraz 

gromadzeniu 

i wykorzystywaniu wody 

opadowej 

w gospodarstwach 

domowych  

Liczba i pojemność 

zbiorników retencyjnych 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

PGW Wody Polskie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego 
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zbierania wody opadowej i jej 

wykorzystanie, retencja w różnej skali). 

 

Kształtowanie 

i utrzymanie systemów 

błękitnej oraz zielonej 

infrastruktury jako 

elementów 

poprawiających retencję 

oraz warunki 

aerosanitarne powietrza 

i podnoszących jakość 

życia (adaptacja do 

zmian klimatu) 

2.1.8.  

Doskonalenie systemu gospodarki 

odpadami, w tym lokalizacja i budowa 

PSZOK oraz usuwanie wyrobów 

zawierających azbest i odpadów 

azbestowych z terenu gminy. 

Poprawa systemu 

gospodarki odpadami 

(wzrost poziomu 

segregacji i recyklingu), 

wdrażanie założeń 

gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska 

Odpady zebrane 

selektywnie w relacji do 

ogółu odpadów 

 

Odpady poddane 

recyklingowi 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego 

2.1.9.  

Wieloaspektowe działania na rzecz 

ochrony przyrody i różnorodności 

biologicznej. 

Wzrost poziomu 

czystości środowiska 

 

Wzmocnienie kondycji 

i bioróżnorodności 

środowiska naturalnego 

Liczba projektów z zakresu 

ochrony przyrody 

i różnorodności biologicznej 

 

Liczba mieszkańców 

angażujących się w działania 

z zakresu ekologii i ochrony 

bioróżnorodności na terenie 

gminy 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW,  

Urząd Marszałkowski Woj. 
Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Inne JST, 
Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”, 
Organizacje pozarządowe 

i ekologiczne, 
LGD, 

Media 
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2.1.10.  

Kompleksowe wsparcie podmiotów 

świadczących usługi komunalne – remont 

i rozbudowa bazy, doposażenie w sprzęt, 

doskonalenie zawodowe itp.  

Poprawa sprawności 

i efektywności pracy 

podmiotów 

świadczących usługi 

komunalne 

 

Poprawa jakości usług 

komunalnych 

Liczba podjętych działań 

zmierzających do poprawy 

jakości świadczonych usług 

komunalnych, w tym liczba 

remontów, doposażenia, 

odbytych szkoleń przez 

pracowników 

 

Zadowolenie mieszkańców 

z usług komunalnych 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW,  

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Gospodarka Komunalna 

w Babicach sp. z o.o. 

CEL OPERACYJNY 2.2. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.2.1.  

Współpraca międzysektorowa 

i międzygminna w zakresie eliminacji 

szkód pogórniczych i prewencji w tym 

zakresie, organizacja dedykowanych 

konsultacji i kampanii informacyjno-

edukacyjnych. 

Poprawa bezpieczeństwa 

na terenie gminy 

Liczba i zakres projektów 

ukierunkowanych na 

eliminację szkód 

pogórniczych 

 

Samodzielne 

stanowisko - sprawy 

wojskowe, obrona 

cywilna, zarządzanie 

kryzysowe, 

bezpieczeństwo 

w Urzędzie Gminy 

Babice 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW,  

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Zakład górniczy 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Media 
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2.2.2.  

Działania z zakresu zapobiegania 

katastrofom, epidemiom i klęskom 

żywiołowym oraz minimalizowanie ich 

skutków - rozwój infrastruktury 

zapewniającej bezpieczeństwo 

(w szczególności przeciwpowodziowej, 

przeciwosuwiskowej i retencyjnej) 

i służącej zarządzaniu kryzysowemu 

(w tym w czasie epidemii), rozwój 

systemów IT w zakresie informowania 

o zagrożeniach i zarządzania 

bezpieczeństwem, rozwój współpracy 

służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, porządek publiczny 

i ratownictwo. 

Lepsza współpraca służb 

odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, 

porządek publiczny 

i ratownictwo 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

związanego z 

występowaniem klęsk 

żywiołowych, katastrof 

i epidemii oraz 

minimalizowanie ich 

ewentualnych skutków  

Liczba projektów z zakresu 

przeciwdziałania skutkom 

klęsk żywiołowych, katastrof 

i epidemii, w tym 

inwestycyjnych, oraz 

szacowany zakres 

oddziaływania (liczba 

ludności korzystającej z 

efektów przedsięwzięć) 

 

Liczba wspólnych akcji 

i ćwiczeń 

 

Samodzielne 

stanowisko - sprawy 

wojskowe, obrona 

cywilna, zarządzanie 

kryzysowe, 

bezpieczeństwo 

w Urzędzie Gminy 

Babice 

Administracja rządowa, 

PGW Wody Polskie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie,  

Inne JST, 

Policja, OSP, PSP i inne służby 

odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo 

2.2.3.  

Współpraca w zakresie realizacji 

inwestycji polderowych na terenie gminy, 

w tym w kierunku maksymalizacji korzyści 

dla mieszkańców oraz gminy, organizacja 

dedykowanych konsultacji i kampanii 

informacyjno-edukacyjnych.  

Rozwój infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

 
Wsparcie rozwoju sieci 

energetycznej 
(towarzyszącej 

inwestycjom) na terenie 
gminy 

 
Poprawa bezpieczeństwa 

powodziowego na 
terenie gminy 

 
Akceptacja i zrozumienie 

społeczne dla 
realizowanych inwestycji  

Liczba, powierzchnia 

i pojemność polderów 

 

 

Liczba zgłoszonych 

podtopień i zalań w wyniku 

powodzi 

 

Samodzielne 

stanowisko - sprawy 

wojskowe, obrona 

cywilna, zarządzanie 

kryzysowe, 

bezpieczeństwo 

w Urzędzie Gminy 

Babice 

Administracja rządowa, 

PGW Wody Polskie, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie,  

Inne JST, 

Krakowskie Zakłady 

Eksploatacji Kruszywa S.A., 

Media 
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2.2.4.  

Kompleksowe wsparcie Ochotniczych 

Straży Pożarnych oraz innych służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

porządek publiczny i ratownictwo – 

remont i rozbudowa remiz, tworzenie 

infrastruktury rozwijającej umiejętności 

oraz sprawność fizyczną strażaków, 

doposażenie w sprzęt gaśniczy 

i ratowniczy, wymiana długotrwale 

eksploatowanego sprzętu pożarniczego 

(w tym samochodów pożarniczych) na 

nowy. 

Poprawa gotowości 

interwencyjnej służb 

pożarniczych 

 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

strażaków w trakcie akcji 

ratowniczo-gaśniczych 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba jednostek OSP, które 

otrzymały wsparcie 

publiczne 

 

Liczba wyjazdów 

poszczególnych jednostek 

na akcje 

 

Liczba członków 

przeszkolonych, którzy 

mogą brać udział w akcjach 

ratowniczo-pożarniczych 

 

Samodzielne 

stanowisko - sprawy 

wojskowe, obrona 

cywilna, zarządzanie 

kryzysowe, 

bezpieczeństwo 

w Urzędzie Gminy 

Babice 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

OSP, PSP i inne służby 

odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo 

2.2.5.  

Kształtowanie i promocja postaw 

właściwych w odniesieniu do sytuacji 

kryzysowych oraz prewencja, edukacja 

i profilaktyka, szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży oraz seniorów – 

bezpieczeństwo na drodze, unikanie 

zagrożeń, pierwsza pomoc, rozpoznanie 

i zachowanie w sytuacji prób oszukania 

i nieuczciwego wykorzystania itp. 

Wzrost świadomości 

mieszkańców w zakresie 

unikania zagrożeń 

i reagowania w sytuacji 

zagrożeń 

Liczba godzin zajęć z zakresu 

bezpieczeństwa i/lub 

szkolnych projektów 

tematycznych oraz liczba ich 

uczestników 

 

Liczba dedykowanych 

seniorom akcji edukacyjno-

informacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa oraz liczba 

ich uczestników 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe, 

Samodzielne 

stanowisko - sprawy 

wojskowe, obrona 

cywilna, zarządzanie 

kryzysowe, 

bezpieczeństwo 

w Urzędzie Gminy 

Babice 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Policja, OSP, PSP i inne służby 

odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Media 
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CEL OPERACYJNY 2.3. System edukacji, wzmacniający potencjał intelektualny Gminy Babice. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.3.1.  

Doskonalenie bazy oświatowej 

i wyposażenia placówek edukacyjnych, 

w tym pod kątem dostosowania do 

wymogów środowiskowych i społecznych, 

m.in.: 

• rozbudowa budynku Zespołu Szkół 

w Jankowicach, mająca na celu 

zapewnienie odpowiedniej jakości sali 

gimnastycznej, 

• modernizacja budynku szkoły 

podstawowej w Zagórzu i organizacja 

miejsc parkingowych przy szkole, 

• orynnowanie w szkole podstawowej 

w Mętkowie, 

• budowa boisk wielofunkcyjnych przy 

szkołach, 

• modernizacja i doposażenie pracowni 

szkolnych, w tym informatycznych 

i multimedialnych, w szkołach na 

terenie gminy Babice. 

Rozwój bazy 

dydaktycznej oraz 

przyszkolnej 

infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej 

 

Poprawa warunków 

nauki 

 

Poprawa efektywności 

energetycznej bazy, 

wdrażanie rozwiązań 

proekologicznych 

 

Zwiększenie dostępności 

infrastruktury, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych 

Liczba nowych 

i zmodernizowanych 

obiektów 

 

Liczba osób korzystających 

z nowej lub 

zmodernizowanej bazy 

 

 

Średni wiek komputera 

w szkole oraz liczba uczniów 

przypadających na 1 

komputer z dostępem do 

Internetu 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe, 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 

Gminny Zespół Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Babicach 

2.3.2.  
Organizacja miejsc żłobkowych na terenie 

gminy. 

Poprawa dostępności 

opieki żłobkowej 

Liczba dzieci korzystających 

z opieki żłobkowej 

 

Gminny Zespół 

Obsługi Szkół 

i Przedszkoli 

w Babicach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 
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2.3.3.  

Monitorowanie potrzeb w zakresie 

dostępności miejsc przedszkolnych 

i reagowanie na nie. 

Podniesienie jakości 

usług i poprawa 

dostępności edukacji 

przedszkolnej 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 

lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

 

Gminny Zespół 

Obsługi Szkół 

i Przedszkoli 

w Babicach 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Urząd Gminy Babice, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

2.3.4.  

Rozwijanie oferty zajęć szkolnych, 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przy 

szczególnym uwzględnieniu kształcenia 

kompetencji uniwersalnych oraz 

podnoszenia sprawności fizycznej. 

Zwiększenie oferty 
edukacyjnej dla dzieci 

i młodzieży 
 

Dostosowanie oferty 
edukacyjnej do 

indywidualnych potrzeb 
uczniów – z trudnościami 

w nauce oraz uczniów 
utalentowanych 

 

Poprawa jakości 
kształcenia, poprawa 
wyników egzaminów 

końcowych 
 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych 

Liczba projektów 
edukacyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży 

 
Wyniki egzaminów 

końcowych 
 

Liczba laureatów i finalistów 
olimpiad, konkursów 

przedmiotowych, 
artystycznych i zawodów 

sportowych 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Urząd Gminy Babice, 

Gminny Zespół Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Babicach, 

Instytucje kultury, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD 

2.3.5.  

Edukacja kulturalna, krzewienie 

tożsamości lokalnej i regionalnej m.in. 

poprzez realizację zajęć dotyczących 

tradycji i specjalizacji lokalnych oraz 

szeroko pojętego folkloru (wikliniarstwo, 

pszczelarstwo, śpiew i taniec w zespołach 

folklorystycznych), współpracę szkół 

z Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym, 

reaktywacja zespołu Małopolanie, 

szkolenia dla kadry i doposażenie 

instytucji kultury. 

Zachowanie i promocja 

niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego 

gminy 
 

Integracja i aktywizacja 

społeczno-kulturowa 

mieszkańców 
 

Wzmocnienie kapitału 

społecznego oraz 

tożsamości gminy 

i mieszkańców 

Liczba godzin zajęć z zakresu 

edukacji kulturalnej 

i regionalnej w szkołach oraz 

liczba uczestników 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie 
Urząd Gminy Babice, 

Gminny Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Babicach, 

Instytucje kultury, 
Organizacje pozarządowe, 

LGD, 
Różne zespoły, twórcy, artyści 

i rzemieślnicy lokalni 
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2.3.6.  

Kontynuowanie i rozszerzenie oferty 

działań w zakresie odkrywania, 

kształtowania i wspierania talentów 

i uczniów uzdolnionych w szkołach na 

terenie gminy Babice (np. różnego rodzaju 

programy stypendialne). 

Systemowe działania 

ukierunkowane na 

identyfikowanie oraz 

rozwój talentów i pasji 

dzieci i młodzieży 

Liczba uczniów objętych 

stypendiami  

 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Urząd Gminy Babice, 

Gminny Zespół Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Babicach, 

 

2.3.7.  

Rozwój współpracy szkół z otoczeniem, 

w tym z zagranicą (np. z instytucjami 

kultury, przedsiębiorcami, organizacjami 

pozarządowymi, wymiany młodzieży 

i nauczycieli w ramach Erasmus+). 

Silniejsza integracja szkół 

z otoczeniem społeczno-

gospodarczym 

 

Zwiększenie oferty 

edukacyjnej dla dzieci 

i młodzieży szkolnej 

 

Poprawa jakości 

kształcenia, poprawa 

wyników egzaminów 

końcowych 

 

Zdobycie przez uczniów 

wiedzy 

i specjalistycznych 

kompetencji (np. 

znajomość języka 

obcego) na poziomie 

międzynarodowym 

i wielokulturowym 

Liczba projektów we 

współpracy szkoły i co 

najmniej jednego partnera 

oraz liczba uczestników 

 

Liczba projektów 

międzynarodowej wymiany 

uczniów oraz liczba 

uczestników 

 

Wyniki egzaminów 

końcowych z języka 

angielskiego 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Partnerzy krajowi 

i zagraniczni, 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Urząd Gminy Babice, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Instytucje kultury, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Rodzice 
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2.3.8.  

Programy wspierające uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkół w okresie 

i po pandemii, w szczególności ochrona 

zdrowia i zapewnienie dobrostanu 

psychicznego (np. profilaktyka uzależnień, 

wsparcie psychologiczne itp.) oraz 

aktywizacja ruchowa. 

Rozwój oferty z zakresu 

działań prozdrowotnych 

i usług specjalistycznych 
 

Podniesienie poziomu 

wiedzy o ofercie wśród 

dzieci i młodzieży, ich 

rodziców, oraz kadr 

oświatowych 
 

Upowszechnienie 

korzystania z dostępnej 

oferty 
 

Poprawa kondycji 

psychicznej i zdrowia 

dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz kadr 

oświatowych 

Liczba dedykowanych zajęć 

ruchowych oraz liczba ich 

uczestników  

 

 

Liczba dzieci przypadających 

na etat psychologa szkolnego 

 

 

Liczba dzieci i młodzieży, 

które skorzystały z pomocy 

psychologa 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Urząd Gminy Babice, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne 

2.3.9.  

Podnoszenie efektywności zarządzania 

siecią szkół i przedszkoli na terenie gminy 

(w wymiarze organizacyjnym 

i finansowym), pozwalające na 

dostosowanie infrastruktury oraz kadr do 

skali popytu, wynikającego z sytuacji 

demograficznej. 

Podniesienie 

efektywności sieci 

oświatowej w wymiarze 

organizacyjnym 

i finansowym 

Udział wydatków na oświatę 

w ogólnej puli wydatków 

gminy 

 

Gminny Zespół 

Obsługi Szkół 

i Przedszkoli 

w Babicach 

Władze samorządowe gminy 

Babice, 

Kuratorium Oświaty 

w Krakowie, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Rodzice 

2.3.10.  
Rozwój preorientacji i orientacji 

zawodowej oraz doradztwa zawodowego. 

Wsparcie młodzieży w 

procesie podejmowania 

decyzji edukacyjno-

zawodowych 

 

Liczba dzieci i młodzieży, 

które skorzystały z 

konsultacji dotyczących 

rozwoju edukacyjnego i/lub 

zawodowego w formie zajęć 

grupowych i/lub porad 

indywidualnych 

Szkoły i placówki 

oświatowe 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 

Urząd Gminy Babice, 
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Zwiększenie rozeznania 

rodziców w kwestii 

kierunkowania edukacji 

dziecka 

 

Liczba akcji informacyjno-

promocyjnych dla rodziców 

w zakresie kierunkowania 

edukacji dzieci 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Babicach, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne 

CEL OPERACYJNY 2.4. Nowoczesne zarządzanie publiczne i wysoki poziom kapitału społecznego. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.4.1.  

Doskonalenie umiejętności i poszerzanie 

wiedzy kadr samorządowych 

(m.in. szkolenia, kursy, studia, studia 

podyplomowe). 

Doskonalenie 

administracji 

i zarządzania 

 

Podniesienie 

efektywności 

świadczenia i jakości 

usług publicznych 

Liczba szkoleń i kursów, w 

których brali udział 

pracownicy urzędu 

 

 

Liczba uchylonych przez 

wojewodę decyzji 

 

Sekretarz Gminy, 

Referat 

Organizacyjny, 

Urzędu Gminy Babice 

Dyrektorzy jednostek 

gminnych 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Pracownicy urzędu 

i jednostek 

2.4.2.  

Rozwój e-administracji - cyfryzacja 

instytucji gminnych, podniesienie 

kompetencji cyfrowych pracowników, 

rozwój usług elektronicznych, 

świadczonych przez Urząd Gminy Babice 

i jednostki gminne, zapewnienie 

cyberbezpieczeństwa administracji. 

Wzrost dostępności 

i liczby e-usług 
 

Zwiększenie liczby spraw 

załatwianych 

elektronicznie 
 

Podniesienie jakości 

usług publicznych 
 

Podniesienie 

bezpieczeństwa 

Liczba dostępnych e-usług 

 

Liczba lub odsetek spraw 

załatwianych cyfrowo 

w urzędzie 

 

Sekretarz Gminy, 

Informatyk, Referat 

Organizacyjny, Zespół 

ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice,  

Dyrektorzy jednostek 

gminnych 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Pracownicy urzędu 

i jednostek, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 
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2.4.3.  

Budowa społeczeństwa wysokich 

kwalifikacji informatycznych – kształcenie 

kompetencji cyfrowych wśród 

mieszkańców, w tym seniorów, promocja 

e-usług. 

Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego 

Liczba projektów 

ukierunkowanych na 

kształcenie kompetencji 

cyfrowych i liczba ich 

uczestników 

 

Referat 

Organizacyjny, Zespół 

ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 

2.4.4.  

Doskonalenie bazy i wyposażenia 

administracji, w tym pod kątem 

dostosowania do wymogów 

środowiskowych i społecznych (remont 

budynku Urzędu Gminy Babice, wymiana 

sprzętu komputerowego, dostosowanie 

do wymogów ustawy o dostępności - 

architektonicznej, cyfrowej, 

informacyjno-komunikacyjnej). 

Rozwój bazy 

administracyjnej 
 

Poprawa warunków 

pracy oraz korzystania 

z usług urzędu 
 

Poprawa efektywności 

energetycznej bazy, 

wdrażanie rozwiązań 

proekologicznych 
 

Zwiększenie dostępności 

infrastruktury, 

zapewnienie dostępności 

dla wszystkich 

mieszkańców, w tym ze 

szczególnymi potrzebami 

Liczba obiektów 

i przestrzeni publicznych, 

które zostały dostosowane 

do wymogów ustawowych 

w zakresie dostępności i/lub 

wymagań środowiskowych 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON 

2.4.5.  

Rozwój partnerstwa lokalnego, 

subregionalnego, regionalnego, 

krajowego i międzynarodowego, 

w różnych konfiguracjach, w tym 

o charakterze: międzysamorządowym, 

międzysektorowym 

Zacieśnianie 

i koncentracja 

współpracy na rzecz 

rozwiązywania 

najważniejszych 

wspólnych problemów 

Liczba zrealizowanych 

projektów we współpracy 

gminy i co najmniej 1 innej 

JST, NGO lub innego 

podmiotu 

 

Władze 

samorządowe gminy 

Babice, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Partnerzy krajowi 

i zagraniczni, 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
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i międzyorganizacyjnym, w tym w ramach 

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na 

Jurze, Stowarzyszenia Powiatów, Miast 

i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” 

oraz Stowarzyszenia „Aglomeracja 

Chrzanowska”. 

i wykorzystywania 

potencjałów, 

z poszanowaniem 

indywidualnej specyfiki 

i odrębności partnerów 

 

Osiągnięcie efektu 

synergii 

Liczba wspólnych projektów 

w ramach Stowarzyszenia 

„Aglomeracja Chrzanowska” 

oraz liczba mieszkańców 

korzystających z efektów 

tych projektów 

 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Jednostki gminne, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Stowarzyszenie Powiatów, 

Miast i Gmin „Forum 

Małopolski Zachodniej”, 

Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska” 

2.4.6.  
Zlecanie realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym. 

Podniesienie jakości 

realizacji zadań 

publicznych oraz ich 

dostosowania do 

potrzeb, problemów 

i oczekiwań społecznych 

Liczba zadań publicznych 

realizowanych przez NGO 

 

Suma środków publicznych 

przekazywanych NGO 

 

Władze 

samorządowe gminy 

Babice, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD 

2.4.7.  

Kompleksowe wsparcie organizacji 

pozarządowych i inicjatyw społecznych, 

w tym zwiększenie wykorzystania 

zasobów ludzkich i lokalowych instytucji 

publicznych na ich potrzeby. 

Rozwój trzeciego sektora 

 

Profesjonalizacja 

organizacji 

pozarządowych 

Liczba organizacji 

pozarządowych i inicjatyw 

społecznych korzystających 

stale i/lub akcyjnie z lokali 

gminnych 

 

Liczba działań edukacyjno-

informacyjnych z zakresu 

zewnętrznych źródeł 

finansowania 

i profesjonalizacji działania 

oraz liczba uczestników 

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe 

i inicjatywy społeczne, 

LGD 
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2.4.8.  

Integracja i aktywizacja społeczno-

obywatelska, doskonalenie systemu 

komunikacji i dialogu z mieszkańcami oraz 

zwiększanie ich partycypacji 

w zarządzaniu gminą i działaniach na rzecz 

swoich środowisk lokalnych – m.in. 

tradycyjne i elektroniczne kanały 

komunikacji, otwarte konkursy ofert, 

konsultacje społeczne, promocja 

i wsparcie wolontariatu, rozwój form 

współudziału mieszkańców w ustalaniu 

wydatków budżetu gminy. 

Edukacja i promocja 

aktywności 

obywatelskiej 

 

Wzrost zainteresowania 

i zaangażowania 

mieszkańców w sprawy 

publiczne 

Liczba przeprowadzonych 

procesów konsultacji i liczba 

ich uczestników 

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Instytucje kultury, 

Kluby i organizacje 

pozarządowe, 

Organizacje pozarządowe 

i inicjatywy społeczne, 

LGD, 

Media 

2.4.9.  

Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni 

publicznych oraz kompleksowa 

rewitalizacja obszarów wiejskich 

i zdegradowanych. 

Poprawa dostępności, 

atrakcyjności, estetyki 

i funkcjonalności 

przestrzeni publicznych  
 

Niwelacja problemów 

rozwojowych 
 

Integracja i aktywizacja 

społeczna oraz 

zawodowa mieszkańców 
 

Poprawa warunków 

prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz życia 

mieszkańców 

Liczba zrealizowanych 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz liczba 

mieszkańców, którzy 

skorzystali z rewitalizacji 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Jednostki gminne, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD 
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CEL OPERACYJNY 2.5. Integrująca i efektywna polityka społeczna. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.5.1.  

Poprawa jakości i dostępności usług 

ochrony i profilaktyki zdrowia (akcje, 

programy profilaktyczne, badania 

i konsultacje medyczne dla mieszkańców, 

inwestycje w bazę i wyposażenie), w tym 

w kontekście przeciwdziałania 

i minimalizowania skutków pandemii 

COVID-19. 

Poprawa profilaktyki 
i diagnostyki na terenie 

gminy 
 

Wzrost świadomości 
społecznej w zakresie 

zdrowia 
 

Poprawa dostępności i 
jakości usług 
medycznych 

 

Podniesienie poziomu 
zdrowia publicznego 

Liczba akcji profilaktyczno-
diagnostycznych 

skierowanych 
i dostosowanych do różnych 
grup społecznych oraz liczba 

uczestników 
 

Liczba zrealizowanych usług 
podstawowych 

i specjalistycznych 
w publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej 

 

Referat 

Organizacyjny 

Urzędu Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

NFZ, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

Media 

2.5.2.  

Rozwijanie i promowanie polityki 

prorodzinnej oraz kształtowanie 

odpowiednich warunków dla jej 

skutecznej realizacji. 

Promocja i wsparcie 

rodziny 

 

Zapewnienie 

prawidłowego rozwoju 

rodziny 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Babicach 

Administracja rządowa,  
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krakowie, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chrzanowie, 
Urząd Gminy Babice, 

Szkoły i placówki oświatowe, 
Instytucje kultury, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Organizacje pozarządowe, 

Parafie, 
Media 
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2.5.3.  

Efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie 

kryzysów w rodzinie, w tym m.in. 

przeciwdziałanie uzależnieniom, 

przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy 

w rodzinie, wieloaspektowe wsparcie 

osób i rodzin z problemami, w tym 

dotkniętych procesem transformacji 

energetycznej gospodarki i skutkami 

pandemii COVID-19. 

Promocja rodziny, 
wsparcie osób i rodzin 

w przezwyciężeniu 
trudnej sytuacji życiowej 

 

Przeciwdziałanie 
i zwalczanie kryzysów 

oraz dysfunkcji w 
rodzinie 

 

Zapewnienie 
profesjonalnej pomocy 

osobom i rodzinom 
dotkniętym skutkami 
patologii społecznej, 

w tym przemocą 
w rodzinie 

 

Przeciwdziałanie 
marginalizacji 
i wykluczeniu 
społecznemu 

Liczba i/lub odsetek 
osób/rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, w tym 

objętych asystenturą 
 

Liczba rodzin objętych 
procedurą Niebieskiej Karty 

 
Liczba przypadków 

uzależnień wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej 

 
Liczba osób objętych 

leczeniem odwykowym 
 

Liczba osób korzystających 
z oferty placówek wsparcia 

dziennego, z Klubu Senior+ 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Babicach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krakowie, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chrzanowie, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 
Urząd Gminy Babice, 

Szkoły i placówki oświatowe, 
Placówki ochrony zdrowia, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Organizacje pozarządowe, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy, 
Parafie, 
Media, 

Policja, sądy 

2.5.4.  

Rozwój zasobu mieszkaniowego gminy, 

w tym m.in. utworzenie mieszkania 

chronionego. 

Zwiększenie możliwości 

zaspokojenia 

podstawowych potrzeb 

mieszkaniowych, którzy 

która ze względu na 

trudną sytuację życiową, 

wiek, 

niepełnosprawność, 

chorobę itp. potrzebują 

wsparcia  

 

Wsparcie osób 

potrzebujących w 

zakresie przygotowania 

Liczba lokali w ramach 

zasobu gminnego, w tym 

lokali chronionych 

  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Babicach, 

Referat Gospodarczy 

Urzędu Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Organizacje pozarządowe 
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pod okiem specjalistów 

do prowadzenia 

samodzielnego życia lub 

pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu 

2.5.5.  

Kompleksowa polityka senioralna, w tym 

przeciwdziałanie osamotnieniu osób 

starszych, zapewnienie dostępu do 

wysokiej jakości usług medycznych 

i opiekuńczych, aktywizacja i partycypacja 

społeczna, kulturalna, ruchowa, 

zawodowa, włączenie cyfrowe, a także 

wzmacnianie trwałych relacji 

międzypokoleniowych i kształtowanie 

pozytywnego wizerunku osób starszych. 

Zapewnienie szerokiej 

oferty różnych form 

wsparcia osób starszych  

 

Wzrost wieloaspektowej 

aktywności osób 

starszych  

 

Integracja społeczna 

osób starszych  

 

Poprawa jakości życia 

osób starszych 

Liczba projektów 

dedykowanych seniorom 

oraz ich uczestników 

 

Liczba i/lub odsetek 

osób/rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, w tym 

korzystających z usług 

opiekuńczych 

 

Liczba osób korzystających 

z całodobowych i dziennych 

form wsparcia 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Babicach 

Administracja rządowa,  
PFRON, 

Urząd Marszałkowski Woj. 
Małopolskiego, 

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie, 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 
Urząd Gminy Babice, 

Szkoły i placówki oświatowe, 
Instytucje kultury, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Przedsiębiorcy, 

Parafie 

2.5.6.  

Poprawa warunków życia osób 

z niepełnosprawnościami poprzez 

rehabilitację zdrowotną, projekty 

integracji i aktywizacji społecznej, 

kulturalnej, ruchowej, zawodowej 

i kształtowanie ich pozytywnego 

wizerunku w społeczności lokalnej. 

Zapewnienie szerokiej 
oferty różnych form 

wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami  

 
Wzrost wieloaspektowej 

aktywności osób 
z niepełnosprawnościami 

 

Liczba projektów 
dedykowanych osobom 

z niepełnosprawnościami 
oraz ich uczestników 

 
Liczba i/lub odsetek 

osób/rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, w tym 

korzystających ze 
specjalistycznych usług 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Babicach 

Administracja rządowa,  
PFRON, 

Urząd Marszałkowski Woj. 
Małopolskiego, 

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie, 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 
Urząd Gminy Babice, 
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Integracja społeczna 
osób 

z niepełnosprawnościami 
 

Poprawa jakości życia 
osób 

z niepełnosprawnościami 

opiekuńczych oraz z tytułu 
niepełnosprawności 

 
Liczba osób korzystających 

z całodobowych i dziennych 
form wsparcia 

Szkoły i placówki oświatowe, 
Instytucje kultury, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Przedsiębiorcy, 

Parafie 

2.5.7.  

Wsparcie szkoleniowe, wytchnieniowe, 

odciążeniowe i inne skierowane do rodzin 

i opiekunów osób zależnych. 

Wsparcie członków 

rodzin lub opiekunów 

sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad 

osobami 

z niepełnosprawnością, 

starszymi, samotnymi, 

chorymi, 

niesamodzielnymi itp. 

Liczba osób korzystających 

z usług opieki 

wytchnieniowej 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Babicach 

Administracja rządowa,  
PFRON, 

Urząd Marszałkowski Woj. 
Małopolskiego, 

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie, 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie, 

Urząd Gminy Babice, 
Placówki ochrony zdrowia, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Parafie 

2.5.8.  

Aktywizacja i integracja różnych grup 

mieszkańców, w tym zagrożonych 

wykluczeniem i marginalizacją, m.in. 

poprzez zindywidualizowane wsparcie, 

realizację dedykowanych projektów, 

organizowanie wydarzeń, tworzenie 

placówek, miejsc i przestrzeni, budowanie 

zdrowych relacji międzyludzkich, w tym 

we współpracy z sektorem prywatnym 

i pozarządowym. 

Reintegracja społeczna 

 

Reintegracja zawodowa 

 

Podniesienie 

kompetencji 

Liczba osób, które 

skorzystały z oferty Centrum 

Integracji Społecznej 

Centrum Integracji 

Społecznej 

w Babicach 

Administracja rządowa,  
PFRON, 

Urząd Marszałkowski Woj. 
Małopolskiego, 

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie, 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Chrzanowie, 
Urząd Gminy Babice, 

Szkoły i placówki oświatowe, 
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Instytucje kultury, 
Placówki ochrony zdrowia, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Organizacje pozarządowe, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy 

2.5.9.  

Rozwój mieszkalnictwa, w tym tworzenie 
terenów pod rozwój budownictwa 
wielomieszkaniowego, współpraca 
z deweloperami w zakresie zwiększania 
oferty mieszkaniowej, w tym tańszych 
form mieszkaniowych, wykorzystanie 
rozwiązań finansowych i regulacyjnych 
stymulujących rozwój budownictwa 
dostępnego dla osób o niskich 
i przeciętnych dochodach. 

Zahamowanie ubytku 

ludności w gminie 

 

Zwiększenie dostępu do 

nowych mieszkań 

 

Zwiększenie możliwości 

zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych 

Liczba nowych mieszkań 

oddanych do użytku 

 

Liczba osób nowo 

zameldowanych 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa,  

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Inne JST, 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Babicach, 

Deweloperzy 
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OBSZAR STRATEGICZNY 3. 

OFERTA CZASU WOLNEGO 
 

Cel strategiczny 3. 

Atrakcyjna oferta czasu wolnego, wykorzystująca dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze gminy oraz otoczenia. 

 

Cele operacyjne: 

 

  

3.1. Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej i aktywizacja 
ruchowa mieszkańców.

3.2. Pielęgnowanie kultury i dziedzictwa budujących 
tożsamość lokalną i przewagę konkurencyjną gminy.

3.3. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej.
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Trzeci obszar strategiczny ogniskuje się na ofercie czasu wolnego skierowanej do mieszkańców i osób 

przyjezdnych. Choć są to zdecydowanie różne grupy docelowe, dedykowane im działania są ze sobą 

silnie powiązane. U podstaw tego stoi założenie, iż budowa marki i oferty zewnętrznej gminy powinna 

być prowadzona w oparciu o lokalny popyt na tę ofertę i o aktywność społeczną, którą oferta ma 

pobudzać. Czynniki te stanowią naturalny zaczyn lub przynajmniej oparcie dla rozwoju przedsiębiorstw 

z branży wypoczynkowej, kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej, które kierują swoje produkty i usługi 

do szerszej grupy klientów. Wzmacnianie tej relacji – wpierw poprzez inwestycje infrastrukturalne, 

a dalej ich promocję i współpracę z organizacjami m.in. przy organizacji wydarzeń – będzie kluczowym 

zadaniem na rzecz rozwijania trwałej i konkurencyjnej oferty czasu wolnego na terenie gminy 

i względem jej otoczenia. Dotyczy ono każdego z celów operacyjnych dla tego obszaru. 

Powyższa logika postępowania dokładnie odzwierciedla zadania określone w sferze sportu i rekreacji. 

Naturalnym następstwem rozwoju ścieżek rowerowych, łączenia ich z Wiślaną Trasą Rowerową 

i trasami leśnymi, uzupełniania jej małą infrastrukturą odpoczynku czy budowy obiektów sportowych 

– jest ich animacja. Głównym partnerem samorządu w tej sferze są organizacje, a w szczególności kluby 

sportowe. Ze strony gminy zakłada się m.in. dofinansowanie organizowanych przez nie wydarzeń, 

wsparcie ich profesjonalizacji i działań w kierunki dywersyfikacji oferty. Kluczowym wyzwaniem jest 

szeroko pojęta promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywizacja osób dorosłych, nie 

wyłączając z tej grupy osób najstarszych, zgodnie z ich możliwościami. Jako jedno z pól do tego 

zachęcających identyfikuje się zdrową rywalizację na poziomie lokalnym (pomiędzy wsiami 

i miejscowościami), jak i ponadlokalnym (pomiędzy gminami). 

Rozwój bazy i wyposażenia, a następnie ich animacja oraz współpraca z organizacjami i instytucjami w 

sferze rozwoju oferty dedykowana jest również obszarowi kultury. Podobnie jak w przypadku zasobów 

infrastruktury sportowej, również infrastruktura społeczna – świetlice i inne nieruchomości gminne – 

jest w założeniu władz gminy przedmiotem aktywizacji mieszkańców poprzez udostępnianie jej 

organizacjom bądź niesformalizowanym, lecz zaufanym inicjatywom. Analogicznie do chęci 

dywersyfikacji dyscyplin sportowych trenowanych w gminie, samorząd i jego jednostki dążą do 

tworzenia różnorodnej oferty kulturalnej. Wyjątkiem w tym przypadku jest założenie wspierania 

szczególnie tych inicjatyw, które kształtują lokalną tożsamość: zarówno odwołując się do tradycji 

i lokalnego dziedzictwa, jak i kształtując kolektywne postawy, odpowiedzialne wobec wyzwań 

dzisiejszych czasów. Uzupełnieniem zadań w sferze kultury są działania organizacyjne. W kolejnych 

latach planuje się m.in. opracowanie strategii rozwoju kultury. 

Trzeci cel operacyjny grupuje kierunki działań z zakresu turystyki. Pomimo, iż pozornie stanowią one 

o ofercie zewnętrznej gminy, w większości skierowane są również do mieszkańców. Dotyczy to 

planowanych inwestycji infrastrukturalnych (rezerwacji gruntów pod działalność gospodarczą oraz 

kształtowanie przestrzeni publicznych w sąsiedztwie Skansenu w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec), jak 

i działań miękkich (wsparcia w zakresie rozwoju biznesu agroturystycznego, współorganizacji imprez 

ponadlokalnych czy promocji lokalnych atrakcji i produktów). Z drugiej strony, planowane są zadania 

związane stricte z sektorem turystycznym. Składają się na nie m.in. rozwój sieci ścieżek turystycznych, 

identyfikacji wizualnej wszystkich atrakcji gminnych, informacji turystycznej, a także promocji, 

w szczególności we współpracy z gminami ziemi zatorskiej i MOF Chrzanowa. Osobne miejsce wśród 

tych planów ma zabezpieczenie konstrukcji Zamku Lipowiec naruszonej wskutek eksploatacji górniczej 

i występujących wstrząsów. Zamek stanowi wizytówkę gminy i zabytek nie tylko o wyjątkowych 

walorach historycznych, lecz również eventowych. Podtrzymanie możliwości organizacji regularnych 

wydarzeń i imprez w jego przestrzeni jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań dla 

samorządu w obecnej dekadzie. 
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CEL OPERACYJNY 3.1. Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej i aktywizacja ruchowa mieszkańców. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.1.1.  

Rozwój, modernizacja i poprawa 

dostępności infrastruktury oraz 

estetyczne i funkcjonalne 

zagospodarowanie terenów na cele 

rekreacji, wypoczynku i aktywności 

sportowej, m.in. mała architektura, 

toalety publiczne, siłownie napowietrzne, 

place zabaw, boiska, strefy/kompleksy 

aktywności ruchowej, łowiska wędkarskie, 

kąpieliska itp. 

Poprawa dostępności, 
atrakcyjności, estetyki i 

funkcjonalności 
przestrzeni publicznych 

 
Rozwój bazy 
rekreacyjnej, 

wypoczynkowej 
i sportowej 

 
Rozwój, uatrakcyjnienie 
i dywersyfikacja oferty 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego, wzrost 

atrakcyjności gminy pod 
tym kątem 

Liczba 
nowych/zmodernizowanych/
wyremontowanych obiektów 

i/lub przestrzeni rekreacji, 
wypoczynku i aktywności 

sportowej na terenie gminy 
oraz liczba wydarzeń 

zorganizowanych z ich 
wykorzystaniem 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa,  

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 

Kluby i organizacje sportowe 

3.1.2.  

Współpraca finansowa i pozafinansowa 
z klubami i organizacjami sportowymi 
i innymi podmiotami działającymi 
w obszarze sportu i rekreacji, 
w szczególności w zakresie rozwoju 
i dywersyfikacji oferty, w tym o nowe 
dyscypliny i grupy docelowe 
(np. dziewczynki i kobiety, seniorzy 
i seniorki), promocji zdrowego trybu życia 
i spędzania czasu wolnego (ruch, dieta 
itp.). 

Rozwój, uatrakcyjnienie 
i dywersyfikacja oferty 
rekreacyjno-sportowej, 

wzrost atrakcyjności 
gminy pod kątem 

spędzania czasu wolnego 
 

Wzrost aktywności 
ruchowej mieszkańców 

Liczba klubów sportowych 

i ich członków, 

prowadzonych przez nie 

sekcji oraz ćwiczących 

w ramach poszczególnych 

sekcji, w tym w podziale na 

kobiety i mężczyzn 

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa,  
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 
Szkoły i placówki oświatowe, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Organizacje pozarządowe, 

LGD, 
OSP, 

Przedsiębiorcy, 
Kluby i organizacje sportowe 
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3.1.3.  

Organizacja i współorganizacja oraz 

promocja imprez sportowych 

i rekreacyjnych o różnym zasięgu 

i charakterze (współzawodnictwo - 

zawody, turnieje, ligi szkolne itp., ale 

i imprezy rodzinne i integracyjne). 

Rozwój, uatrakcyjnienie i 

dywersyfikacja oferty 

imprez rekreacyjno-

sportowych, wzrost 

atrakcyjności gminy pod 

kątem spędzania czasu 

wolnego 

 

Integracja społeczna 

 

Wzrost aktywności 

ruchowej mieszkańców 

Liczba imprez sportowych 

i rekreacyjnych na terenie 

gminy w skali roku oraz 

liczba uczestników 

 

Szkoły i placówki 

oświatowe, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa,  

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

OSP, 

Przedsiębiorcy, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Media 

CEL OPERACYJNY 3.2. Pielęgnowanie kultury i dziedzictwa budujących tożsamość lokalną i przewagę konkurencyjną gminy. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.2.1.  

Budowa, modernizacja i przebudowa 

infrastruktury kulturalnej, w tym pod 

kątem dostosowania do wymogów 

środowiskowych i społecznych, 

doposażenie instytucji kultury, zgodnie 

z możliwościami gminy. 

Rozwój bazy kulturalnej, 
zwiększenie jej 

dostępności i jakości 
 

Poprawa warunków 
aktywnego i biernego 

uczestnictwa w kulturze  
 

Poprawa efektywności 
energetycznej bazy, 

wdrażanie rozwiązań 
proekologicznych 

 
Zwiększenie dostępności 

infrastruktury 

Liczba nowych 

i zmodernizowanych 

budynków 

 

Liczba osób korzystających 

z nowej lub zmodernizowanej 

bazy kulturalnej 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 

w Babicach, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Babicach, 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa,  

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy 
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3.2.2.  

Poszerzanie oferty kulturalnej oraz 

efektywne wykorzystanie dostępnej 

infrastruktury społecznej na potrzeby 

mieszkańców (świetlice wiejskie, remizy 

OSP i inne obiekty). 

Zapewnienie 

mieszkańcom dostępności 

wysokiej jakości 

zróżnicowanej oferty 

kulturalnej 

 

Integracja i aktywizacja 

społeczno-kulturowa 

mieszkańców 

Liczba zajęć stałych i 

czasowych w ofercie instytucji 

kultury w ciągu roku oraz 

liczba ich uczestników 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 

w Babicach, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w Babicach 

Administracja rządowa,  
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 
Szkoły i placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 
LGD, 
OSP, 

Przedsiębiorcy, 
Różne zespoły, twórcy, artyści 

i rzemieślnicy lokalni 

3.2.3.  

Kultywowanie tradycji, wyrobów 
rzemiosła, wspieranie zespołów 
folklorystycznych, lokalnych twórców 
i artystów, organizacja lokalnych 
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, 
bazujących na obrzędach i zwyczajach 
wiejskich oraz na produkcji rolnej, 
integrujących i wzmacniających 
tożsamość mieszkańców (np. robienie 
palm, koszyków, wianków, wystawy, 
kiermasze, jarmarki, targi produktów, 
konkursy potraw, dożynki, powitanie lata, 
działalność i przeglądy zespołów, imprezy 
sąsiedzkie itp.). 

Zachowanie i promocja 
niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego 
gminy 

 
Integracja i aktywizacja 

społeczno-kulturowa 
mieszkańców 

 
Promowanie lokalnych 

zespołów, twórców, 
artystów i rzemieślników 

Liczba osób należących do 

grup i zespołów 

kultywujących dziedzictwo 

kulturowe gminy 

 

Liczba działań promujących 

lokalnych artystów, 

twórców, rzemieślników 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 

w Babicach, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Babicach, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy, 

Różne zespoły, twórcy, artyści 

i rzemieślnicy lokalni, OSP, 

KGW, 

Media 

3.2.4.  

Działania z zakresu ochrony i opieki nad 

zabytkami, w tym podejmowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy obiektach 

zabytkowych (w tym kapliczkach 

i krzyżach przydrożnych) oraz włączanie 

ich w obieg społeczno-gospodarczy.  

Ochrona krajobrazu 

kulturowego gminy 

 

Poprawa stanu 

technicznego obiektów 

zabytkowych i ewentualne 

nadanie im nowych 

funkcji 
 

Liczba i/lub odsetek zabytków 

pozostających w złym stanie 

technicznym 

 
 

Liczba odnowionych 

zabytków 

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Krakowie, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Instytucje kultury, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 
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Zwiększenie dostępności 

zabytków dla 

mieszkańców, jak również 

turystów i gości 

Przedsiębiorcy, 

LGD, 

Właściciele i zarządcy 

obiektów zabytkowych 

3.2.5.  

Opracowanie strategii rozwoju kultury, 

w tym analiza zasadności rozdzielenia 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Babicach na 2 instytucje: zajmującą się 

kulturą i dziedzictwem oraz zajmująca się 

sportem i rekreacją, z ewentualnym 

uwzględnieniem kwestii rozwoju turystyki 

i promocji gminy. 

Rozwój kultury w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju 

gminy 
 

Długofalowe myślenie o 
kulturze, wyznaczenie 

kierunków polityki 
kulturalnej gminy 

 

Udoskonalenie oferty oraz 
metod zarządzania 

kulturą, w tym pod kątem 
efektywności 

organizacyjnej i kosztowej 

Opracowana strategia 

rozwoju kultury 

 

Liczba podmiotów 

i mieszkańców włączonych 

w proces opracowania 

strategii rozwoju kultury 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 

w Babicach, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Babicach, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Inne JST, 

Szkoły i placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy, 

Różne zespoły, twórcy, artyści 

i rzemieślnicy lokalni, 

Eksperci zewnętrzni 

CEL OPERACYJNY 3.3. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub 

nadzór nad 

procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.3.1.  

Tworzenie warunków dla podmiotów 

prywatnych na rzecz rozwoju 

i modernizacji infrastruktury turystycznej 

i okołoturystycznej na terenie gminy 

Babice oraz rozwoju branży usługowej 

(rezerwowanie gruntów w planach 

miejscowych, zakup, wymiana, scalanie, 

uzbrajanie terenów, ulgi podatkowe itp.).  

Rozwój infrastruktury 

turystycznej 

i okołoturystycznej na 

terenie gminy 

 

Budowanie lokalnej 

marki turystycznej 

Suma dochodów własnych 
gminy pochodzących 

 z sekcji I według PKD2007 
(Działalność związana 
z zakwaterowaniem  

i usługami 
gastronomicznymi), 

R w dziale 93 (Działalność 
związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją) i N w dziale 79 
(Działalność organizatorów 

turystyki) 
 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy i inwestorzy 
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Liczba nowych obiektów 
turystycznych/noclegowych/

gastronomicznych 

 

3.3.2.  

Rozwój tras i szlaków rekreacyjno-

turystycznych na terenie gminy, 

w szczególności kompleksowe rozwijanie 

sieci ścieżek rowerowych wraz 

z zapleczem, z uwzględnieniem 

największych atrakcji przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych na terenie 

gminy, zintegrowanie z zewnętrznymi 

sieciami i atrakcjami. Utrzymanie, 

promocja i animacja, w tym poprzez 

dedykowane akcje i wydarzenia (np. rajdy 

rowerowe, gry rodzinne). 

Rozwój rekreacji 
rowerowej 

 

Promocja 
i upowszechnienie 

zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

i przyrodniczego gminy 
 

Rozwój, uatrakcyjnienie 
i zróżnicowanie oferty 
turystycznej, wzrost 

atrakcyjności gminy pod 
tym kątem 

 

Budowanie lokalnej 
marki turystycznej 

Liczba szlaków/tras/ścieżek 

rowerowych na terenie 

gminy 

 

Liczba podjętych działań 

promujących lokalne 

dziedzictwo i lokalną markę 

turystyczną 

 

Referat Gospodarczy, 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy, 

Kluby i organizacje sportowe 

3.3.3.  

Inicjowanie rozwoju obsługi ruchu 

rowerowego przy Wiślanej Trasie 

Rowerowej – mała gastronomia, naprawa 

roweru, wynajem rowerów itp. 

Rozwój i 

profesjonalizacja obsługi 

ruchu rowerowego 

 

Uzyskanie korzyści 

ekonomicznych (przez 

mieszkańców, 

przedsiębiorców i w 

konsekwencji budżet 

gminy) z obsługi ruchu 

rowerowego 

Suma dochodów własnych 
gminy pochodzących z sekcji 

I według PKD2007 
(Działalność związana 
z zakwaterowaniem  

i usługami 
gastronomicznymi), 

R w dziale 93 (Działalność 
związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją) i N w dziale 79 
(Działalność organizatorów 

turystyki) 
 

Liczba działalności przy 
Wiślanej Trasie Rowerowej 

na terenie gminy 

 

Referat Gospodarczy, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy 
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3.3.4.  

Organizacja i współorganizacja oraz 
promocja imprez kulturalnych 
i rozrywkowych o ponadlokalnym 
charakterze, w tym bazujących na 
odtwarzaniu przeszłości historycznej – 
inscenizacje wydarzeń historycznych, 
turnieje rycerskie, odtwarzanie starych 
sposobów życia społeczności lokalnych, 
przywracanie zapomnianych 
umiejętności, upamiętnienie/promocja 
przemarszu przez teren gminy wojsk na 
Odsiecz Wiedeńską, w szczególności 
utrzymanie i rozwój wydarzeń flagowych 
(Zlot Wiedźm i Czarownic na Zamku 
Lipowiec, Turniej Rycerski, Szlak 
Pileckiego, oferta na bazie Szlaku Jana III 
Sobieskiego, itd.). 

Rozwój wydarzeń dla 
mieszkańców oraz 

turystów i gości 
 

Promocja 
i upowszechnienie 

zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

i przyrodniczego gminy 
 

Rozwój, uatrakcyjnienie 
i zróżnicowanie oferty 
turystycznej, wzrost 

atrakcyjności gminy pod 
tym kątem 

 
Budowanie lokalnej 
marki turystycznej 

Liczba wydarzeń w ciągu 

roku oraz liczba uczestników 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 

w Babicach, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Babicach, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy, 

Media 

3.3.5.  

Rozwój współpracy międzysamorządowej, 

międzysektorowej międzyorganizacyjnej, 

szczególnie w ramach LGD „Partnerstwo 

Na Jurze”, w zakresie tworzenia 

wspólnego kalendarza imprez. Promocja 

kalendarza, w szczególności w przestrzeni 

internetowej (strony powiatu, gmin 

i instytucji publicznych, serwisy 

tematyczne, media). 

Zintegrowanie oferty 

wydarzeń dla 

mieszkańców oraz 

turystów i gości 

 

Skuteczna promocja 

wspólnej oferty 

 

Wzrost zainteresowania 

ofertą 

Opracowanie wspólnego 

kalendarza 

 

Liczba wspólnych akcji i/lub 

kampanii promocyjnych 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 

w Babicach, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Babicach, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy, 

Media 

3.3.6.  

Lobbowanie na rzecz trwałego 

zabezpieczenia stanu technicznego ruin 

Zamku Lipowiec oraz weryfikacji 

i aktualizacji występujących w otoczeniu 

Ochrona krajobrazu 

kulturowego gminy 

 

Poprawa stanu 

technicznego zamku, 

Zabezpieczenie zamku 

i wznowienie organizacji 

wydarzeń 

 

Władze 

samorządowe gminy 

Babice 

Administracja rządowa, 
Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Krakowie, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
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zasad ochrony przyrody, celem poprawy 

dostępności, estetyki, funkcjonalności 

i atrakcyjności całego kompleksu 

zamkowego wraz z otoczeniem. 

a także jego dostępności, 

atrakcyjności, estetyki 

i funkcjonalności 

 

Zapewnienie warunków 

dla organizacji 

sztandarowych 

wydarzeń turystycznych 

Liczba wydarzeń na zamku 

i w jego otoczeniu oraz 

liczba uczestników 

 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Urząd Gminy Babice 
i jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 
LGD, 

Przedsiębiorcy i firmy 
wydobywcze 

3.3.7.  

Tworzenie atrakcyjnej infrastruktury na 

deptaku między zamkiem i skansenem 

(mała architektura, oznakowanie, toalety, 

miejsca odpoczynku itp.) 

Poprawa dostępności, 

atrakcyjności, estetyki 

i funkcjonalności 

strategicznych 

turystycznie przestrzeni 

publicznych 
 

Budowanie lokalnej 

marki turystycznej 

Liczba podjętych działań na 

rzecz poprawy 

infrastruktury turystycznej 

na tzw. deptaku 

 

Referat Gospodarczy, 
Referat 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

i Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Zespół ds. Rozwoju 
i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Jednostki gminne, 
Organizacje pozarządowe, 

LGD, 
Przedsiębiorcy 

3.3.8.  

Rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego 

na terenie gminy (zamek, skansen, obiekty 

zabytkowe, kapliczki, krzyże, pracownie 

rzemieślnicze, artystyczne itp.). 

Utrzymanie, promocja i animacja, w tym 

poprzez dedykowane akcje, wydarzenia 

i warsztaty. 

Rozwój zrównoważonej 
turystyki kulturalnej 

 

Promocja 
i upowszechnienie 

zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

i przyrodniczego gminy 
 

Rozwój, uatrakcyjnienie 
i zróżnicowanie oferty 
turystycznej, wzrost 

atrakcyjności gminy pod 
tym kątem 

 

Budowanie lokalnej 
marki turystycznej 

Liczba nowych szlaków 

dziedzictwa kulturowego na 

terenie gminy oraz liczba 

włączonych w nie obiektów 

 

Liczba podjętych działań 

promujących szlaki 

dziedzictwa kulturowego 

 

Referat Gospodarczy, 
Referat 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

i Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Zespół ds. Rozwoju 
i Promocji Urzędu 

Gminy Babice, 
Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 

w Babicach, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Babicach 

Administracja rządowa, 
Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Krakowie, 
Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 
Inne JST, 

Jednostki gminne, w tym 
instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 
LGD, 

Przedsiębiorcy 
Właściciele i zarządcy 

obiektów zabytkowych 
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3.3.9.  

Inwentaryzacja i wsparcie dla rozwoju 

gospodarstw agroturystycznych na 

terenie gminy Babice, w tym 

przekształcania je w gospodarstwa 

specjalistyczne, zagrody edukacyjne, 

zagrody tematyczne, miejsce rekreacji 

i zdrowia, miejsca dedykowane rodzinom 

z dziećmi itp. – pobudzanie 

przedsiębiorczości mieszkańców, 

doradztwo, szkolenia, promocja, 

inicjowanie i wzmacnianie współpracy 

gospodarstw z innymi podmiotami, 

w szczególności Nadwiślańskim Parkiem 

Etnograficznym w Wygiełzowie oraz 

Zamkiem Lipowiec (na rzecz budowania 

kompleksowej oferty, wzajemnej 

promocji, wdrożenia systemu korzyści dla 

klientów wspólnej oferty). 

Rozwój oferty dla 

turystów i gości 

 

Poprawa jakości, 

różnorodności 

i atrakcyjności oferty 

agroturystycznej 

 

Wzrost zainteresowania 

ofertą agroturystyczną 

na terenie gminy 

 

Budowanie lokalnej 

marki turystycznej 

Liczba gospodarstw 

agroturystycznych, w tym 

specjalistycznych  

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy 

3.3.10.  

Identyfikacja, rozwój i kreowanie nowych 

atrakcji oraz produktów turystycznych, 

w szczególności w oparciu o dziedzictwo 

i tradycje gminy Babice (wyroby 

wikliniarskie, garncarskie, ceramiczne, 

modelarskie, tkackie, kowalskie, kulinarne 

itp.), we współpracy partnerów sektora 

publicznego, prywatnego i społecznego. 

Rozwój, uatrakcyjnienie 

i dywersyfikacja oferty 

turystycznej, wzrost 

atrakcyjności gminy pod 

tym kątem 

 

Budowanie lokalnej 

marki turystycznej 

Liczba nowych atrakcji oraz 

produktów turystycznych 

w ramach zintegrowanej 

oferty turystycznej gminy 

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Jednostki gminne, w tym 

instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy i inwestorzy 
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3.3.11.  

Współpraca z partnerami zewnętrznymi 

(w tym międzynarodowymi) w zakresie 

doskonalenia oferty turystycznej, 

bazującej na zasobach dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. Budowanie 

oferty uzupełniającej, wykorzystującej 

mniej znane, lokalne atrakcje i specyfikę 

poszczególnych miejscowości (zabytkowe 

kościoły, infrastruktura rekreacyjno-

sportowa, tereny zielone, rezerwaty 

przyrody, zbiorniki, rzeki i cieki wodne, 

miejscowość tematyczna – Zagórze - 

Wioska u źródła). Wspólne pakiety 

turystyczne z sąsiednimi gminami. 

Rozwój, uatrakcyjnienie 

i dywersyfikacja oferty 

turystycznej, wzrost 

atrakcyjności gminy pod 

tym kątem 

 

Budowanie lokalnej 

marki turystycznej 

Liczba wspólnych 

produktów / ofert / 

pakietów turystycznych 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 

w Babicach, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Babicach, 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Partnerzy zagraniczni, 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Chrzanowie, 

Inne JST, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy 

3.3.12.  

System wizualizacji turystycznej – 

jednolite, estetyczne oznakowanie 

obiektów i atrakcji turystycznych na 

terenie gminy Babice (lub w ramach 

całego LGD), witacze itp. 

Promocja 

i upowszechnienie 

atrakcji turystycznych 

 

Budowanie lokalnej 

marki turystycznej 

Liczba oznakowanych 

obiektów i atrakcji  

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy 

3.3.13.  Rozwój informacji turystycznej. 

Promocja 
i upowszechnienie 

atrakcji turystycznych 
 

Profesjonalizacja obsługi 
ruchu turystycznego 

 

Budowanie lokalnej 
marki turystycznej 

Liczba działań promocyjnych 

i ich zasięg 

 

Liczba osób korzystających 

z informacji turystycznej  

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 
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Liczba turystów i gości 

odwiedzających gminę / 

poszczególne zabytki 

i atrakcje (np. liczba 

sprzedanych wejściówek do 

Nadwiślańskiego Parku 

Etnograficznego) 

 

LGD, 

Przedsiębiorcy, 

Media 

3.3.14.  

Budowanie marki gminy Babice opartej na 

jej tożsamości oraz walorach 

środowiskowych i kulturowych, 

z uwzględnieniem aktualnych trendów 

i rozwiązań w komunikacji 

marketingowej, w tym wydawanie 

publikacji promocyjnych np. map 

i przewodników po gminie i otoczeniu, 

materiałów elektronicznych, filmów. 

Wzrost atrakcyjności 
osadniczej, gospodarczej 

i turystycznej gminy 

 

Zwiększenie liczby 
mieszkańców gminy 

 

Zwiększenie liczby 

turystów i gości 

odwiedzających gminę  

Liczba mieszkańców 

 

Saldo migracji 

 

Liczba turystów i gości 

odwiedzających gminę / 

poszczególne zabytki 

i atrakcje (np. liczba 

sprzedanych wejściówek do 

Nadwiślańskiego Parku 

Etnograficznego) 

 

Zespół ds. Rozwoju 

i Promocji Urzędu 

Gminy Babice 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD, 

Przedsiębiorcy, 

Media 
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Babice wraz 

z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

Kwestie wodne a Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 

Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), 

Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 uwzględnia m.in. ustalenia dokumentów planistycznych, 

o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy tj.: 

• plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

• plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

• plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Zasoby wodne gminy Babice 

Obszar gminy Babice poprzecinany jest dość rozbudowaną siecią naturalnych cieków oraz siecią rowów 

melioracyjnych. Gmina położona jest w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły1. Największym 

ciekiem przepływającym przez jej teren jest meandrująca równoleżnikowo rzeka Wisła, która wraz ze 

starorzeczami stanowi fragmentami południową granicę gminy. Praktycznie cały jej obszar położony 

jest w zasięgu zlewni lewobrzeżnych dopływów Wisły charakteryzujących się południkowym 

przebiegiem. Należą do nich takie cieki jak: Chechło, Płazanka (wraz z dopływami - Zimna Woda, 

Pastrug i Zimna Wódka), Zmornica (z dopływem Olszyńskiego) oraz Kwaczałka. Niewielkie obszary 

znajdujące się w południowej części gminy odwadniane są przez prawobrzeżne dopływy Wisły tj.: 

potok Włosanka, Bachorz oraz Łowiczanka. Pozostały obszar gminy stanowi bezpośrednią zlewnię 

Wisły. Wymienione cieki wraz z licznymi drobnymi dopływami stanowią zlewnie I rzędu rzeki Wisły. 

Reżim rzeczny obszaru gminy Babice należy do typu deszczowo-śnieżno-gruntowego o znacznej 

przewadze zasilania gruntowego. Obszar charakteryzuje się występowaniem znacznych wahań 

wodostanów, w tym gwałtownych wezbrań powodowanych przez opady nawalne. 

Zbiorniki wód powierzchniowych występują głównie w południowo - wschodniej części gminy - przede 

wszystkim w sołectwach Jankowice i Rozkochów. To głównie starorzecza Wisły oraz dawne wyrobiska 

surowców kruszyw naturalnych (piaski, żwiry). Szczególne znaczenie wśród wód powierzchniowych 

posiadają: jezioro Długie, jezioro Okrągłe oraz zbiorniki Ogrody, Ostrówek, Stara Wisła. 

Obszar gminy Babice położony jest głównie w obrębie jednolitej części wód podziemnych numer 147 

oraz w niewielkim zakresie (w południowej części) w jednostkach numer 158 i 159. W przypadku 

jednolitej części numer 147, kierunek krążenia wód podziemnych jest skomplikowany, w większości 

poziomów wodonośnych naturalny, przy czym jest on zaburzany przez ujęcia i odwodnienia kopalń rud 

i węgla kamiennego. W przypadku jednolitych części numer 158 i 159, kierunki krążenia wód 

podziemnych są często skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów 

fliszu karpackiego. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie i na niewielkich obszarach. 

Północno-wschodnia część gminy Babice znajduje się zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 452 Zbiornik Chrzanów. Szacuje się, iż jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 82 469 m3/d. 

 
1 Korzystanie z wód regionu Górnej-Zachodniej Wisły regulowane jest na mocy Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 2017.6454) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Wisły. 



Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 

82 

Według mapy hydrograficznej Polski, w południowej części gminy poziom wód gruntowych znajduje 

się na poziomie od 0 do 5 m p.p.t.. Największe głębokości poziomu wód gruntowych od 5 do ponad 20 

m p.p.t. występują w północno-wschodniej części gminy. Płytkie zaleganie wód podziemnych 

w południowej części związane jest z położeniem w dolinie rzeki Wisły. 

Zagrożenie powodziowe oraz Plany zarządzania ryzykiem powodziowym  

Deszczowo-śnieżno-gruntowy reżim zasilania cieków wodnych na terenie gminy Babice wywołuje 

znaczne wahania wodostanów m.in. w wyniku gwałtownych wezbrań wód spowodowanych 

nawalnymi opadami atmosferycznymi. Związanemu z tym zagrożeniu powodziowemu sprzyjają dwa 

podstawowe uwarunkowania: spływ wszystkich cieków wodnych do południowej części gminy opartej 

w dużej mierze na rzece Wiśle oraz zagłębienia występujące w starorzeczu Wisły sprzyjające akumulacji 

wód. W okresie wiosenno-jesiennym, a także letnim podczas ciągłych opadów deszczu obszar staje się 

podmokły, a nisko położony teren ulega zalaniu wodami poopadowymi. 

Zgodnie z zapisami Studium, największe zagrożenie powodziowe występuje w sołectwie Mętków 

(cofka wód w wyniku znacznego przyboru wody w Wiśle oraz występujące tam potoki: Płazanka, Zimna 

Woda i Zimna Wódka, które stanowią bezpośrednie zagrożenie w razie opadów deszczu). Potok Rudka 

stanowi zagrożenie dla sołectwa Rozkochów, natomiast Potok Płazanka jest zagrożeniem dla 

Wygiełzowa. Wody z potoku Jankowickiego oraz Olszyńskiego powodują zagrożenie dla wsi Olszyny 

i Jankowice. Ponadto podczas wysokiego stanu wody na Wiśle śluzy wałowe zostają zamknięte 

a potoki, które doprowadzają wodę poprzez te śluzy w wyniku braku ujścia podtapiają miejscowości, 

przez które przepływają. Tereny, które najczęściej ulegają podtopieniu, to międzywala obwałowań 

rzek. Wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły na wysokości Jankowic, Rozkochowa, ze względu na ich 

stan techniczny wymagają remontu. W Mętkowie są obecnie nowe wały. W chwili obecnej dłuższe 

utrzymywanie się wysokiego poziomu wody w granicach międzywala może spowodować przerwanie 

i zalanie nisko położonych terenów. Potoki Chechło oraz Płazanka są uregulowane na fragmentach przy 

ujściu do Wisły. 

Najbardziej zagrożonymi wodami poopadowymi są Olszyny (południowa cześć), Rozkochów 

(południowo – zachodnia część), Wygiełzów (zachodnia i środkowa część) ze względu na stosunkowo 

niskie położenie względem otaczającego terenu. Podczas powodzi w 1997 r., teren zagrożony 

powodzią obejmował około 1000 ha. Na poniższych mapach (Mapa 1., Mapa 2.) wskazano obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie (raz na 10 lat) i średnie (raz na 100 lat) w przypadku dwóch scenariuszy: nienaruszonych wałów 

przeciwpowodziowych oraz ich całkowitego zniszczenia. 

Na terenie gminy Babice występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzek Wisła i Chechło, 

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). Jednocześnie zgodnie z art. 16 pkt 34 ppkt c) ustawy z dnia 

20 lipca 2017r. Prawo wodne, obszary szczególnego zagrożenia powodzią obejmują także tereny 

pomiędzy brzegami rzek Wisły i potoków: Płazanka, Rudka i Bachorz a wałami przeciwpowodziowymi. 

Na terenie gminy występują również obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest niskie i wynosi 0,2%, a także obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia 

wałów przeciwpowodziowych (wyznaczone dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%). 

Zgodnie z art. 77 ust.1 Prawa Wodnego z dnia 20 lipca 2017 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), na 

tych terenach występuje bezwzględny zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, gromadzenia ścieków, 

nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą 

zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. W celu 

zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią poziom zagrożenia powodziowego wynikający 
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z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w dokumentach 

planistycznych i strategicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz w decyzjach o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości 

w całości lub w części położonych na tych obszarach. Projekty te wymagają uzgodnienia z Wodami 

Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. Podlegają one odmowie w przypadku: naruszenia ustaleń planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 

stanowienia zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru 

zabytków; naruszenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; oraz utrudniania zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Odstępstwa od odmowy mogą zostać wydane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ze strony 

odpowiedniej jednostki Wód Polskich. Pozwolenia tego nie wymaga m.in. lokalizowanie na okres do 

180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Mapa 1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q10% i Q1% 

na terenie gminy Babice (tereny powyżej linii Wisły i w najbliższym otoczeniu ujścia Skawy) – scenariusz nienaruszonych wałów 

przeciwpowodziowych na Wiśle. 

 
Źródło: Hydroportal ISOK 

Mapa 2. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q10% i Q1% 

- scenariusz całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych na Wiśle. 

 
Źródło: Hydroportal ISOK 
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W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) powołany zarządzeniem Wójta 

Nr 6 z dnia 28 lipca 2008 r., który w razie wystąpienia zagrożenia powodziowego koordynuje i kieruje 

całością akcji przeciwpowodziowej jako organ podległy Powiatowemu Zespołowi Zarządzania 

Kryzysowego w Chrzanowie. Ponadto, zakłady pracy oraz instytucje zlokalizowane na terenie gminy 

zobowiązane są do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na swoim terenie we własnym zakresie, 

a także do przekazywania meldunków o sytuacji powodziowej i podejmowanych działaniach do GZZK. 

W razie ewakuacji mieszkańców dyrektorzy Zespołu Szkół w Jankowicach, Mętkowie, Szkoły 

podstawowej w Rozkochowie pozostają w gotowości do czasowego przyjęcia określonej liczby osób 

ewakuowanych, uruchomienia kuchni oraz stołówki zgodnie z wytycznymi kierownika grupy opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej GZZK.W ramach działań ponadlokalnych, zgodnie z Planem 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (PZRP) – przyjętym rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), który zachowuje ważność 

zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na terenie gminy Babice 

wskazano następujące działania: 

• „Budowa suchych polderów wzdłuż brzegów Wisły od ujścia Skawy do Krakowa” – nr id: 75024 

na liście działań strategicznych; 

• „Budowa systemów sterowanych suchych polderów powyżej Krakowa” – nr id 75030 na liście 

działań strategicznych. Planowana budowa trzech polderów: „Mętków II”, „Olszyny”, 

„Rozkochów”; 

• „Przebudowa koryta potoku Olszyńskiego w km 0+000-1+400 w miejscowości Olszyny” – nr id: 

75601 na liście działań strategicznych; 

• „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta potoku Płazanka w km 6+000-6+ 900 w 

miejscowości Wygiełzów” – nr id: 75602 na liście działań strategicznych; 

• „Przebudowała lewego wału rzeki Wisły w km 21+420-22+250 w miejscowości Rozkochów” – 

nr id:75302 na liście działań strategicznych; 

• „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 17+000-14+026 oraz 17+065-18+700 w 

miejscowości Jankowice” – nr id 1_657_W na liście działań strategicznych. 

Realizacje polderowe zawierają się w projekcie dokumentu „Program działań nietechnicznych 

i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej 

Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta 

Krakowa” (kod projektu - SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW). Jego celem jest identyfikacja sposobów 

obniżenia zagrożenia i ryzyka powodziowego w zlewni powyżej Krakowa poprzez budowę systemu 

polderów przeciwpowodziowych i dwóch zbiorników wielozadaniowych (Gostyń, Łąki-Mizerów). 

Wśród lokalizacji dla łącznie 10 polderów, 3 z realizacji planowane są na terenie gminy Babice. 
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Rysunek 7. Wizualizacja polderu przeciwpowodziowego 

wypełnionego wodą. 

Mapa 3. Orientacyjna lokalizacja inwestycji w ramach projektu 

(SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW). 

  

Źródło: http://www.wislakonsultacje.pl Źródło: Prezentacja PGW Wody Polskie na potrzeby konsultacji 
społecznych, 

https://www.oswiata.pawlowice.pl/fileadmin/user_upload/ 
Wody_Polskie/prezentacja_5_7_1_RZGW_Gliwice_RPC.pdf 

Lokalizacje na terenie gminy dotyczą obszarów przy wałach przeciwpowodziowych na wysokości 

Mętkowa, Olszyny i Rozkochowa. Największy ze zbiorników planowany jest w Olszynach (345 ha), drugi 

największy w Mętkowie („Mętków II”: 240 ha), zaś najmniejszy w Rozkochowie (170 ha). W skali całego 

projektu, w gminie Babice planuje się największe inwestycje polderowe. Każda z budowli 

hydrotechnicznych sklasyfikowana została jako II klasy hydrotechnicznej. Numer klasyfikacji wynika ze 

zdolności spiętrzających planowanego zbiornika, co w przypadku polderów determinowane jest klasą 

wałów przeciwpowodziowych (II). Przewidywany termin realizacji to lata 2021-2026. Projekty 

polderów nie zostały dotąd zatwierdzone (wrzesień 2021 r.) i podlegają konsultacjom. Wstępne 

ustalenia konsultacyjne między gminą, PWG Wody Polskie oraz Krakowskimi Zakładami Eksploatacji 

Kruszywa S.A. wskazują na modyfikację koncepcji w kierunku uwzględnienia i wykorzystania obszarów 

poeksploatacyjnych. 

Mapa 4. Granice planowanego polderu 

przeciwpowodziowego w Olszynach. 

Mapa 5. Granice planowanego polderu 

przeciwpowodziowego „Mętków II” w Mętkowie. 

  

Źródło: https://www.babice.pl/aktualnosci/2021-03-12-

retencja-polderowa-w-regionach-wodnych-malej-i-gornej-

wisly.html 

Źródło: https://www.babice.pl/aktualnosci/2021-03-12-

retencja-polderowa-w-regionach-wodnych-malej-i-gornej-

wisly.html 
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Mapa 6. Granice planowanego polderu przeciwpowodziowego w Rozkochowie. 

 

Źródło: https://www.babice.pl/aktualnosci/2021-03-12-retencja-polderowa-w-regionach-wodnych-malej-i-gornej-

wisly.html 

W niniejszej strategii w ramach celu operacyjnego 2.2. Zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Babice określono kierunek działania dotyczący m.in. 

wspierania i realizacji działań (inwestycyjnych, organizacyjnych, edukacyjnych) ukierunkowanych na 

zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym – w szczególności powodziom – oraz ograniczanie ich 

skutków (2.2.2). Założono również kierunek współpracy przy realizacji inwestycji polderowych (2.2.3). 

W tym kierunkowym zakresie strategia jest zbieżna z obowiązującymi i aktualizowanymi planami 

zarządzania ryzykiem powodziowym na wyższych szczeblach. 

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

W odniesieniu do Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w poniższej tabeli Strategia 

Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 określa informacje na temat jednolitych części wód 

powierzchniowych (jcwp) oraz jednolitych części wód podziemnych (jcwpd) położonych w granicach 

gminy (nazwa, status jcwp, informacja o stanie jcwp i jcwpd oraz przypisane im cele środowiskowe), 

a także działań przypisanych poszczególnym jcwp i jcwpd w aktualizacji Programu 

wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK) oraz o stanie realizacji tych działań. 

Tabela 2. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych położonych  

w granicach gminy Babice wraz z przypisanymi celami i działaniami środowiskowymi. 

Kod JCWP (wody 
powierzchniowe) 

Nazwa 

Stan ogólny; 
Stan/potencjał 

ekologiczny, Stan 
chemiczny 

Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w Programie 
wodnośrodowiskowym kraju 

RW2000162135129 
Zmornica ze 
starorzeczem 
Wisły 

Zły; 
Poniżej 
dobrego; 
Dobry 

dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe); 
Kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz 
oczyszczania ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
z częstotliwością co najmniej raz 
na 3 lata (działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające:  
Monitoring badawczy wód 
(IV kw. 2017). 

RW20001921339 
Wisła od 
Przemszy bez 

Zły; 
Zły; 
Dobry 

dobry potencjał 
ekologiczny; 
możliwość 

Działania podstawowe: 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji Oświęcim (IV kw. 
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Przemszy do 
Skawy 

migracji 
organizmów 
wodnych na 
odcinku cieku 
istotnego - Wisła 
od Skawy do 
Przemszy; 
dobry stan 
chemiczny 

2018); regularny wywóz 
nieczystości płynnych (działanie 
ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Przywrócenie drożności cieków 
istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej (IV kw. 2021); 
Ustalenie wartości obniżonych 
celów środowiskowych (IV kw. 
2021). 

RW2000192135599 
Wisła od 
Skawy do 
Skawinki 

Zły; 
Zły; 
PSD_sr 

dobry potencjał 
ekologiczny; 
możliwość 
migracji 
organizmów 
wodnych na 
odcinku cieku 
istotnego - Wisła 
od Skawinki do 
Skawy; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
(działanie ciągłe); budowa nowych 
zbiorników bezodpływowych oraz 
remont istniejących (działanie 
ciągłe); Regularny wywóz 
nieczystości płynnych (działanie 
ciągłe); budowa sieci 
kanalizacyjnej w aglomeracjach: 
Alwernia (IV kw. 2015), 
Czernichów-Wołowice (IV kw. 
2015), Skawina (IV kw. 2018), 
Spytkowice (IV kw. 2018). 
Działania uzupełniające: 
Przywrócenie drożności cieków 
istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej (IV kw. 2018); 
Ustalenie wartości obniżonych 
celów środowiskowych (IV kw. 
2021). 

RW200026213369 Bachorz 
Zły; 
Słaby; 
Dobry 

dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
(działanie ciągłe); budowa nowych 
zbiorników bezodpływowych oraz 
remont istniejących (działanie 
ciągłe); Regularny wywóz 
nieczystości płynnych (działanie 
ciągłe); Budowa sieci 
kanalizacyjnej w aglomeracji 
Oświęcim (IV kw. 2018); kontrola 
postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz 
oczyszczania ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
z częstotliwością co najmniej raz 
na 3 lata (działanie ciągłe); 
kontrola postępowania z zakresie 
oczyszczania ścieków przez 
przedsiębiorstwa z częstotliwością 
co najmniej raz na 3 lata (działanie 
ciągłe). 
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RW200026213492 Łowiczanka 
Zły; 
Umiarkowany; 
PSD 

dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Weryfikacja warunków 
korzystania z wód zlewni 
(IV kw. 2016). 

RW200026213514 
Dopływ z 
Grodziska 

Zły; 
Poniżej 
dobrego; 
Dobry 

dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
(działanie ciągłe); budowa nowych 
zbiorników bezodpływowych oraz 
remont istniejących (działanie 
ciągłe); Regularny wywóz 
nieczystości płynnych (działanie 
ciągłe); Kontrola postępowania w 
zakresie gromadzenia ścieków 
przez użytkowników prywatnych z 
częstotliwością co najmniej raz na 
3 lata (działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające:  
Monitoring badawczy wód 
(IV kw. 2017). 

RW20006213349 

Chechło od 
Ropy bez 
Ropy do 
ujścia 

Zły; 
Zły; 
Dobry 

dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz 
oczyszczania ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
z częstotliwością co najmniej raz 
na 3 lata (działanie ciągłe); 
kontrola postępowania z zakresie 
oczyszczania ścieków przez 
przedsiębiorstwa z częstotliwością 
co najmniej raz na 3 lata (działanie 
ciągłe); Regularny wywóz 
nieczystości płynnych (działanie 
ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych (IV kw. 2018). 

RW20006213389 Płazanka 
Zły; 
Dobry; 
PSD 

dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe). 

RW20006213529 Regulka 
Zły; 
Umiarkowany; 
Dobry 

dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Budowa sieci kanalizacyjnej w 
aglomeracji Alwernia (IV kw. 
2015); Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków Alwernia 
(IV kw. 2020); Kontrola 
postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz 
oczyszczania ścieków przez 
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użytkowników prywatnych 
z częstotliwością co najmniej raz 
na 3 lata (działanie ciągłe); 
kontrola postępowania z zakresie 
oczyszczania ścieków przez 
przedsiębiorstwa z częstotliwością 
co najmniej raz na 3 lata (działanie 
ciągłe); Regularny wywóz 
nieczystości płynnych (działanie 
ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych (IV kw. 2018). 

Kod JCWPd (wody 
podziemne) 

Nazwa 
Stan ogólny; Stan 
chemiczny; Stan 

ilościowy 

Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w Programie 
wodnośrodowiskowym kraju 

PLGW2000147 147 
Dobry; Dobry; 
Dobry (2012) 

dobry stan 
chemiczny; 
dobry stan  
ilościowy 

Działania podstawowe: 
Coroczne raportowanie pomiarów 
ilości eksploatowanych wód 
podziemnych przez 
właściciela/użytkownika ujęcia 
(działania ciągłe); przegląd 
pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód 
podziemnych (działania ciągłe). 
Działanie uzupełniające: 
Prowadzenie monitoringu 
lokalnego wokół ujęć wód 
podziemnych o poborze 
przekraczającym 1000 m3/d 
(po zmianie przepisów); 
przekazywanie raz w roku przez 
zarządzających obiektami 
prowadzącymi odwodnienia 
w skali regionalnej i lokalnej 
(kopalnie wgłębne i odkrywkowe) 
danych dotyczących wielkości 
odwodnienia i zasięgu leja depresji 
(po zmianie przepisów); zmiana 
zapisów w ustawach Prawo wodne 
oraz Prawo ochrony środowiska 
(IV kw. 2021). 

PLGW2000158 158 
Dobry; Dobry; 
Dobry (2012) 

dobry stan 
chemiczny; 
dobry stan  
ilościowy 

Działania podstawowe: 
Coroczne raportowanie pomiarów 
ilości eksploatowanych wód 
podziemnych przez 
właściciela/użytkownika ujęcia 
(działania ciągłe). 

PLGW2000159 159 
Dobry; Dobry; 
Dobry (2012) 

dobry stan 
chemiczny; 
dobry stan  
ilościowy 

Działania podstawowe: 
Coroczne raportowanie pomiarów 
ilości eksploatowanych wód 
podziemnych przez 
właściciela/użytkownika ujęcia 
(działania ciągłe). 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych PGW KZGW 
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Dane z bazy Planów Gospodarowania Wodami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawiają 

stan ogólny wód powierzchniowych na terenie gminy Babice jako zły we wszystkich 9 rzecznych JCWP 

przepływających przez jej teren. Przypisane wodom powierzchniowym działania dotyczą w zakresie 

podstawowym przede wszystkim zakresu gospodarki komunalnej, w tym rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury kanalizacji sieciowej oraz zbiorników przydomowych i regularnego wywozu nieczystości. 

Ponadto, wśród działań uzupełniających wymienia się przywrócenie drożności cieków istotnych dla 

zachowania ciągłości morfologicznej, ustalenie wartości obniżonych celów środowiskowych oraz 

prowadzenie monitoringu. Ponadto, w granicach lokalizuje się trzy jednolite części wód podziemnych 

(nr 147, 158 i 159). Stan chemiczny i ilościowy każdej z nich określony został się jako dobry. 

Dedykowane im zadania sprowadzają się do corocznego monitoringu eksploatacji JCPWd. Dodatkowo, 

w przypadku jednolitej części nr 147 planuje się przegląd pozwoleń na pobór wód podziemnych, 

realizację monitoringu mniejszych ujęć wody, wymianę informacji z podmiotami sektora 

wydobywczego w zakresie czynionych przez nie robót odwadniających oraz zmiany w zapisach Prawa 

Wodnego. 

Dbałość o odpowiednią jakość wód stanowi jeden z priorytetów Strategii Rozwoju Gminy Babice do 

roku 2030, o czym świadczy m.in. cel operacyjny 2.1. Ochrona środowiska oraz mitygacja i adaptacja 

do zmian klimatu oraz określone w nim kierunki działań, np. kompleksowa ochrona zasobów wodnych 

(2.1.1.). 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 zakłada i promuje działania minimalizujące skutki suszy, 

podejmowane zarówno przez samorząd, mieszkańców, jak i organy administracji rządowej. 

Bezpośrednio wskazuje na to wspomniany wyżej cel operacyjny 2.1. Ochrona środowiska oraz 

mitygacja i adaptacja do zmian klimatu zaplanowane w jego ramach kierunki działań, np. w zakresie 

rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury (2.1.7.). W tym zakresie strategia jest spójna z Planem 

Przeciwdziałania Skutkom Suszy, przyjętego na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 

lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021r. poz. 1615). 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy obejmuje: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i sztucznej retencji; 

4) działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Susza, obok powodzi jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na 

społeczeństwo, środowisko i gospodarkę całego kraju. W najbliższych latach spodziewany jest wzrost 

intensywności i częstotliwości występowania susz. Głównym celem planu jest przeciwdziałanie ich 

skutkom, co należy odnosić do procesu kształtowania zasobów wodnych oraz do racjonalnego 

korzystania z zasobów wodnych. Cele szczegółowe Planu dotyczą zidentyfikowanych obszarów ryzyka 

związanego z suszą: społeczeństwa, gospodarki i środowiska i obejmują: 

• skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy, 

• zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy, 
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• edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy, 

• formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Strategia postępowania w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy zakłada przede wszystkim 

działania proaktywne, czyli zapobiegające oraz zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia 

negatywnych skutków suszy, realizowane niezależnie od faktycznego wystąpienia zjawiska suszy.  

Zgodnie z założeniami Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy, w odniesieniu do obszaru gminy Babice 

mowa m.in. o następujących działaniach: 

• Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych (działanie 1), 

• Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych 

(działanie 3), 

• Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji 

(działanie 4), 

• Analiza możliwości zwiększania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i sztucznej 

retencji (działanie 6), 

• Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych wodnych dla zwiększania retencji 

glebowej (działanie 8), 

• Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych 

(działanie 9), 

• Budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz 

budowa i przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby 

wód podziemnych (działanie 10), 

• Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych 

(działanie 24), 

• Przegląd pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na obszarach o zasobach 

dyspozycyjnych o intensywnym i bardzo intensywnym stopniu wykorzystania (działanie 25). 

Analizując zagrożenie suszą na terenie gminy Babice w zależności od jej typu tj. rolnicza, hydrologiczna 

i hydrogeologiczna, należy stwierdzić, że w przypadku tej pierwszej i trzeciej są to obszary słabo 

zagrożone, a w drugim przypadku zagrożenie jest silne. Stopnień zagrożenia suszą według klas łącznego 

zagrożenia suszą dla obszaru gminy Babice określono jako umiarkowany. 
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Babice 

Wprowadzenie do modelu 

Model docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Babice jest zobrazowaniem 

spodziewanych i zaplanowanych w strategii gminy procesów rozwoju i ich wpływu na kształtowanie 

się struktur przestrzennych. 

Ze względu na specyficzne uwarunkowania przestrzenne gminy Babice oraz jej położenie geograficzne, 

w ramach modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy przedstawiono różne funkcje terenów, 

a także obszary szczególnej koncentracji działalności inwestycyjnej i planowane zmiany w przestrzeni 

gminy. Za specyficzne uwarunkowania przestrzenne w przypadku gminy Babice uznaje się: 

• ukształtowanie terenu (wzgórza i wyniesienia, doliny i jary, dolina Wisły z terasą zalewową 

itp.),  

• występujące zasoby naturalne (węgiel kamienny, kruszywa), 

• obszary cenne przyrodniczo (obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej Skawy, Rudniański Park 

Krajobrazowy, Tenczyński Park Krajobrazowy, rezerwaty Lipowiec i Bukowica), 

• obszary występowania potencjalnych zagrożeń (tereny górnicze, obszary narażone na zalania), 

• historycznie ugruntowane użytkowanie przestrzeni,  

• powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne – lokalne, a także pomiędzy aglomeracją 

krakowską i konurbacją śląską. 

Ponadto, każde z tych uwarunkowań posiada zdiagnozowane problemy, potrzeby i potencjały 

rozwojowe, które również wpływają i będą wpływać na model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy. 

Ogólne uwarunkowania modelu 

Gmina Babice położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie 

chrzanowskim, stanowiąc jedną z 5 gmin tego powiatu. Odległość między miejscowością Babice 

(Urząd Gminy) a centrum Krakowa wynosi ok. 41 km, natomiast od granic gminy Babice do granic 

miasta Krakowa (wzdłuż DW780) jest to odległość ok. 27 km. W kierunku zachodnim występuje 

ciążenie do subregionalnych ośrodków gospodarczych (Chrzanów i miasta powiatu chrzanowskiego) 

oraz miast konurbacji śląskiej. Odległość między Babicami a Katowicami to ok. 50 km, z kolei odległości 

do subregionalnych i lokalnych ośrodków gospodarczych są stosunkowo niewielkie – ok. 12 km  

do Chrzanowa, 22 km do Oświęcimia, 13 km do Trzebini, 11 km do Libiąża, 6 km do Alwerni oraz 9 km 

do Zatora. To w tych ośrodkach subregionalnych i lokalnych (poza aglomeracją krakowską i śląską) 

znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców gminy Babice, do tych ośrodków występuje największe 

ciążenie lokalne. 

Główne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne gminy Babice przynależą do trzech odrębnych 

kategorii: 

• położenie gminy przy ważnych szlakach komunikacyjnych, łączących aglomerację krakowską 

z konurbacją śląską, ale również południową część Małopolski Zachodniej z jej częścią 

północną,  
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• położenie znacznej części obszaru gminy w dolinie Wisły, która wyznacza całą południową 

granicę, 

• występowanie cennych obszarów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej, silnie 

zróżnicowanych, o dużej bioróżnorodności. 

Położenie gminy przy drodze wojewódzkiej nr 780, łączącej aglomerację krakowską z konurbacją 

śląską, zaowocowało w ostatnich latach utworzeniem zorganizowanej strefy gospodarczej. To właśnie 

DW 780 jest najważniejszym szlakiem komunikacyjnym gminy o charakterze tranzytowym. Droga ta 

przebiega przez centralną część gminy, omijając najbardziej zurbanizowane miejscowości w gminie – 

Babice i Wygiełzów, dzięki wybudowanej kilka lat temu obwodnicy. Jest to również bardzo istotny ciąg 

komunikacyjny dla ruchu lokalnego - rozprowadza ruch drogami powiatowymi i gminnymi po 

znacznym terenie gminy – m.in. na południe w kierunku Mętkowa, czy na północ do Zagórza. DW780 

pozostaje ważnym szlakiem komunikacji (pasażerskiej, indywidualnej, także tranzytowej i towarowej), 

łączącym Małopolskę Zachodnią z autostradową obwodnicą Krakowa. Stanowi alternatywę dla innych 

dróg jeżeli chodzi o połączenie Krakowa z Chrzanowem, Oświęcimiem, konurbacją śląską, jednak jest 

drogą o znacznie mniejszym znaczeniu niż inne, równoległe połączenia Krakowa ze Śląskiem, które 

omijają gminę Babice – idąc kolejno od północy: droga krajowa nr 94 (DK 94) przez Olkusz, DK 79 przez 

Krzeszowice, Trzebinię, Chrzanów i Jaworzno, autostrada płatna A4; DK 44 po południowej stronie 

Wisły przez Skawinę, Zator, Oświęcim. 

Położenie gminy Babice pomiędzy aglomeracją krakowską i konurbacją śląską, w tym położenie 

komunikacyjne, należy uznać za korzystne w kontekście postępującego procesu suburbanizacji 

(saldo migracji, postępujący proces budowy systemu szybkiej kolei aglomeracyjnej do Krakowa i sieć 

parkingów park&ride w pobliskich ośrodkach lokalnych – np. Trzebinia). Jest również atutem 

w znaczeniu organizacji stref aktywności gospodarczej (strefa babicka oraz w okolicznych ośrodkach 

miejskich), czy rozwoju specyficznych usług rekreacyjno-rozrywkowych na przykładzie sąsiedniego 

Zatora. 

Drugim ważnym ciągiem komunikacyjnym przebiegającym przez gminę Babice w kierunku północ-

południe jest DW781. Droga ta łączy południową część Małopolski Zachodniej, położoną na prawym 

brzegu Wisły, z częścią północną subregionu. Najważniejsze ośrodki miejskie i gospodarcze 

usytułowane przy tym szlaku tranzytowym to Andrychów, Zator i Chrzanów. Droga ta poprzez 

przeprawę na Wiśle w jej ciągu oraz poprzez połączenia z siecią dróg krajowych i wojewódzkich stanowi 

istotny szlak transportowy. Jest także ważnym ciągiem komunikacyjnym dla ruchu lokalnego. 

Sieć drogową uzupełniają drogi powiatowe i gminne znaczenia ponadlokalnego i lokalnego. Spośród 

nich warto wymienić istotne dla gminy Babice drogi łączące jej miejscowości i komunikujące gminę 

z sąsiednimi ośrodkami, m.in.: 

• droga łącząca DW780 z Chrzanowem przez Zagórze, 

• droga łącząca DW780 z Mętkowem, 

• droga łącząca DW781 z Rozkochowem. 

Drogi te mają bardzo istotne znaczenie dla lokalnego przepływu osób i towarów, łącząc poszczególne 

miejscowości gminy z głównymi szlakami komunikacyjnymi. Mają też ważne znaczenie dla rozwoju 

turystyki i rekreacji. 
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Kolejnym istotnym uwarunkowaniem funkcjonalno-przestrzennym gminy Babice jest prawna ochrona 

obszarów cennych przyrodniczo. Gmina posiada bardzo zróżnicowane zasoby krajobrazowe 

i geomorfologiczne – głębokie wąwozy w skałach jurajskich, doliny potoków, wychodnie skalne, 

wzgórza wapienne, płaskie terasy zalewowe Wisły i inne – każda z tych form posiada specyficzną florę 

i faunę. 

Obszary te są objęte ochroną prawną: 

• niemal cała południowa część gminy wzdłuż Wisły objęta jest obszarem Natura 2000 – Dolina 

Dolnej Skawy (Skawa uchodzi do Wisły od południowej strony – gmina Zator), 

• w centralnej części gminy, w obrębie Garbu Tenczyńskiego, znajdują się tereny objęte 

Tenczyńskim Parkiem Krajobrazowym, 

• fragment gminy w sołectwie Rozkochów należy do Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, 

• praktycznie cały obszar gminy objęty jest otulinami obu parków krajobrazowych, 

• na terenie gminy w obrębie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, znajdują się dwa rezerwaty 

przyrody: Lipowiec oraz Bukowica, 

• południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła, zaliczana do korytarzy ekologicznych 

o znaczeniu międzynarodowym (Sieć Ekologiczna ECONET-PL); 

• znaczącą część powierzchni gminy zajmują lasy, znajdują się tu również stare drzewa objęte 

ochroną jako pomniki przyrody. 

Rysunek 8. Lokalne uwarunkowania środowiskowe. 

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem dokumentów przestrzennych gminy 
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Obszary ochrony przyrody wprowadzają określone ograniczenia w kwestii użytkowania gruntów, 

inwestowania, czy też sieci osadniczej, co musi być uwzględnione w modelu funkcjonalno-

przestrzennym gminy i dokumentach planowania przestrzennego. 

Krajobraz gminny jest zróżnicowany - wyżynny w części centralnej i północnej, występują w nim liczne 

wąwozy i padoły oraz wzniesienia. W części południowej wzdłuż Wisły płaski, z licznymi starorzeczami 

i łąkami. 

Ostatnią ważną determinantą funkcjonalno-przestrzenną na obszarze gminy jest rzeka Wisła. Stanowi 

ona południową granicę gminy, płynąc dość szeroką doliną, w której występują liczne starorzecza, łąki 

zalewowe, z rzadka zarośla i zadrzewienia. Zagrożenie powodziowe determinuje odpowiednie 

zagospodarowanie doliny Wisły – są to głównie tereny niezabudowane, pełniące funkcje terenów 

rolniczych, także rekreacyjno-turystycznych lub ma tu miejsce wydobycie kruszyw. 

Funkcje terenów w gminie 

Gmina Babice posiada sieć osadniczą skoncentrowaną wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych – 

drogi wojewódzkiej nr 780, drogi wojewódzkiej nr 781, droga powiatowa prowadząca przez Zagórze. 

Wzdłuż tych ciągów transportowych znajduje się większość miejscowości w gminie – Babice, 

Wygiełzów, Zagórze, Olszyny, Jankowice. Centralna i południowo - zachodnia część gminy, poza 

Mętkowem, jest pozbawiona ośrodków osadniczych. Ponadto na terenie gminy można wyróżnić dwa 

pasma zabudowy osadniczej. Pierwsze jest położone równolegle do doliny rzeki Wisły, miejscami  

w bliskiej odległości od jej koryta. Tworzą je od wschodu Rozkochów, Jankowice, częściowo Olszyny 

oraz Mętków. To pasmo zabudowy miejscami narażone jest na podtopienia, a scenariusze 

powodziowe z przerwaniem wałów pokazują możliwość zalania znacznej części tego pasma zabudowy. 

Stąd też ważne są w tym przypadku działania z zakresu budowy polderów zalewowych i odpowiedniego 

gospodarowania terenami w dolinie Wisły. Drugie pasmo zabudowy przebiega także równoleżnikowo, 

wzdłuż DW 780 - od przysiółka Babic – Włosień, przez Babice, Wygiełzów po Zagórze. 

Poprzez fakt, że struktura osadnicza gminy koncentruje się wzdłuż najważniejszych szlaków drogowych 

– przede wszystkim wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych, niektóre miejscowości przyjmują formę 

rozciągniętych ulicówek, co nie sprzyja koncentracji infrastruktury i usług oraz utrudnia kształtowanie 

przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni. Inne posiadają bardziej zwarte obszary zabudowy, co stanowi 

element docelowy zagospodarowania. 

Funkcje terenów w gminie obrazuje poniższy rysunek. Wyodrębniono na nim tereny, na których 

przewidywany jest rozwój zabudowy wyodrębnionej w oparciu o dominujące funkcje: tereny 

mieszkaniowe, tereny inwestycyjne, tereny eksploatacji kruszyw, tereny usługowe związane ze 

sportem, rekreacją i turystyką, a także tereny o innych dominujących funkcjach: użytkowania 

rolniczego, lasów i zieleni nieurządzonej, wody. Przedstawiono również siatkę komunikacyjną gminy. 
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Rysunek 9. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Babice – funkcje terenów w gminie. 

 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem dokumentów przestrzennych gminy 

Największy udział w obszarze gminy Babice mają tereny leśne – sprzyja to postrzeganiu gminy jako 

atrakcyjnego terenu dla osadnictwa oraz dla funkcji rekreacyjno-turystycznych. Lasy koncentrują się 

w zachodniej i centralnej części gminy oraz częściowo w obszarze Garbu Tenczyńskiego.  

Istotne miejsce zajmują również tereny użytkowane rolniczo. Są to areały o różnym potencjale 

wykorzystania (grunty orne, łąki i pastwiska oraz nieużytki).  

Tereny inwestycyjne przede wszystkim tworzy Babicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, położona przy 

obwodnicy Babic w ciągu DW780. Pozostałe tereny zainwestowania gospodarczego są znacznie 

mniejsze i występują punktowo, przede wszystkim wzdłuż dróg i w centrach miejscowości.  

Na rozmieszczenie terenów zabudowy wpływ mają przede wszystkim: uwarunkowania środowiskowe 

i zagrożenia naturalne, a także dostępność komunikacyjna. 
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Rozmieszczenie planowanych inwestycji i planowane zmiany w przestrzeni gminy 

Rysunek 10. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Babice – rozmieszczenie planowanych inwestycji w przestrzeni 
gminy. 

 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem dokumentów przestrzennych gminy 

Krótka charakterystyka wybranych obszarów i kierunków interwencji: 

• Kluczowe dla gminy będą inwestycje w zakresie transformacji energetycznej, gdzie gmina 

zakłada nie tylko bezpośrednią reakcję na jej ewentualne negatywne skutki społeczno-

ekonomiczne, ale traktuje ją jako szansę na trwały i zrównoważony rozwój. Działania te będą 

realizowane w ramach współpracy samorządowej, w szczególności gmin Małopolski 

Zachodniej (Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia - Projekt: „KOALICJA DLA CZYSTEGO 

JUTRA”). Będę to m.in. zadania podnoszące bezpieczeństwo energetyczne (klaster 

energii/spółdzielnia energetyczna, inwestycje w OZE i magazynowanie energii), edukacyjno-

badawcze i wdrażające innowacje (technologiom Clean Tech Hub, Lokalne Centra Innowacji), 

realizujące strategię elektromobilności. Przestrzeń gminy i środowisko zyskają nowe 

życie/funkcje dzięki procesom rewitalizacji. Zaplanowano m.in. rewitalizację obszaru przy pl. 

Mogielnickiego w Babicach z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości. Działania 

transformacyjne gminy obejmą ponadto inwestycje w zasoby ludzkie, celem dostosowania 

kadr do potrzeb nowego rynku pracy. 

• Zgodnie z powyższymi założeniami, ochrona środowiska stanowi jeden z priorytetów gminy na 

najbliższe lata. Nacisk zostanie położony na ograniczanie niskiej emisji, optymalizację zużycia 

energii poprzez inwestycje publiczne i prywatne, w tym modernizację energetyczną oraz 
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instalację OZE na budynkach użyteczności publicznej gminy Babice, a także wymianę 

indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne. Innym wyzwaniem jest udoskonalenie 

gospodarki odpadami m.in. poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych z wyposażeniem. 

• Planuje się kontynuację inwestycji w infrastrukturę techniczną, w szczególności rozwój 

systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków, jako kluczowych dla podnoszenia jakości życia 

mieszkańców i atrakcyjności osadniczej gminy oraz ochrony środowiska naturalnego. Tożsame 

inwestycje dotyczą sieci wodociągowej, w tym zakłada się budowę alternatywnego źródła 

zasilania w wodę. Współczesne wyzwania wskazują również na potrzebę bardziej racjonalnego 

gospodarowania wodą, zgodnie z czym gmina podejmie się budowy zbiorników retencyjnych 

wraz z modernizacją rowów melioracyjnych. Strategia postępowania uwzględnia ponadto 

budowę siedziby Gospodarki Komunalnej w Babicach wraz z zapleczem technicznym 

i doposażeniem. 

• Kontynuowane będą przebudowa, remonty dróg gminnych i wewnętrznych wraz 

z infrastrukturą drogową i oświetleniową, w tym wdrażane nowe rozwiązania w zakresie 

organizacji ruchu, monitoring, oznakowanie i doświetlenie przejść, wyniesienia, oddzielenie 

chodników od ulicy w miejscach strategicznych, jak szkoły, montaż/wymiana lamp na LED itp. 

Inwestycje mają na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa 

kierowców, pieszych i innych użytkowników ruchu, jak również poprawę komfortu życia 

mieszkańców. Ponadto, gmina będzie wspierała kluczowe dla jej rozwoju inwestycje 

zewnętrzne. Jednym z priorytetów jest budowa obwodnicy Jankowic i Olszyn. Wyzwaniem 

pozostaje także zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenie gminy, 

w tym tymczasowych na potrzeby większych imprez realizowanych na terenie gminy Babice. 

• Kluczowe znaczenie dla jakości życia mieszkańców, ich integracji i poczucia przywiązania do 

miejsca zamieszkania, a także dla atrakcyjności zewnętrznej (odwiedzający gminę turyści 

i goście, nowi potencjalni mieszkańcy), będą miały inwestycje w infrastrukturę czasu wolnego 

(kulturalną, rekreacyjną, sportową i turystyczną). Planowane są m.in. zagospodarowanie 

terenu przy ul. św. Floriana w Mętkowie na miejsce do uprawiania sportu, rekreacji i integracji 

mieszkańców, budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią m.in. przy szkole 

w Jankowicach oraz na terenie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zagórzu, 

zagospodarowanie terenów przy starorzeczu Wisły w Rozkochowie i terenu Ośrodka 

Rekreacyjnego WŁOSIEŃ na potrzeby sportowo-rekreacyjne. Strategia postępowania 

uwzględnia również budowę, rozbudowę wspólnych: gminnych, powiatowych i regionalnych 

ścieżek rowerowych, biegowych, tras ekologicznych, ścieżek edukacyjnych i rekreacyjnych. 

Wyzwaniem pozostaje zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenów objętych Obszarem 

Natura 2000. W sferze kultury inwestycje obejmą modernizację, remont i rozbudowę domów 

kultury w Babicach, Wygiełzowie i Olszynach oraz budynku „Stara szkoła” w Mętkowie. 

• W ramach działań wzmacniających kapitał ludzki i społeczny zaplanowano szereg inwestycji 

poprawiających i uzupełniających bazę oświatową, w tym również przyszkolną bazę 

rekreacyjno-sportową, a także doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. 

• Inwestycje w ludzi oznaczają również poprawę dostępności i jakości usług ochrony zdrowia, 

w tym w kontekście zmian potrzeb społecznych i struktury demograficznej populacji gminy. 
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Zaplanowano m.in. budowę ośrodka zdrowia w Zagórzu, a także przebudowę i modernizację 

budynku szkoły w Rozkochowie na cele społeczno-zdrowotne. 

• Równie ważne będzie prowadzenie sprawnej i efektywnej polityki społecznej, w tym 

w odniesieniu do osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, w trudnej sytuacji 

życiowej. Strategia postępowania obejmuje m.in. zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, 

w tym m.in. utworzenie mieszkania chronionego. 

• W kontekście rosnących oczekiwań społecznych względem administracji, zaplanowano szereg 

działań inwestycyjnych, organizacyjno-zarządczych i doskonalących, w tym przebudowę 

i modernizację budynku Urzędu Gminy Babice i tzw. „starej gminy”, w tym pod kątem 

zapewnienia pełnej dostępności dla klientów ze specjalnymi potrzebami, 

a także rozwój e-usług. 

• Gmina wspierać będzie bezpieczeństwo poprzez działania miękkie, jak profilaktyka i edukacja, 

ale również inwestycyjne i wspierające odpowiednie służby, w tym planuje się modernizację 

i remont sieci wodociągowej w kierunku dostosowania do wymogów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, szczególnie w pobliżu obiektów wymagających wzmożonej ochrony 

(skansen, SSE, szkoły), a także budowę lub dostosowanie istniejących  zbiorników do potrzeb 

przeciwpożarowych (m.in. zbiornik po wydobyciu kruszyw). 

• Wyzwaniem kolejnych lat jest także zapewnienie nowych miejsc pochówku. Planowana jest 

rozbudowa cmentarzy komunalnych w Mętkowie i Zagórzu. 
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Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

Babice wynikają z przyjętego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz są zgodne 

z założeniami dokumentów planistycznych gminy. Skupiają się na opisie funkcji dominujących 

w przestrzeni gminy. Poniższe zestawienie przedstawia krótką charakterystykę zasad rozwoju 

przestrzennego gminy w oparciu o 4 kluczowe strefy funkcjonalno-przestrzenne.  

1. Strefa osadnicza 

• Charakterystyka: 

→ obejmuje zespoły zabudowy mieszkaniowej, w szczególności jednorodzinnej, zagrodowej 

oraz związanej z działalnością gospodarczą (także usługową), wraz z przyległymi terenami 

otwartymi i zadrzewionymi. 

• Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

o Dbałość o ład przestrzenny, formę architektoniczną oraz standard zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w tym wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 

z analizą potrzeb i rachunkiem ekonomicznym, 

o Zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej, 

o Ochrona miejsc pamięci i obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem oraz doposażanie 

w infrastrukturę towarzyszącą,  

o Efektywne wykorzystanie terenów inwestycyjnych m.in. poprzez ograniczanie 

rozpraszania zabudowy, 

o Koncentracja miejsc handlu i usług oraz poprawa ich dostępności, 

o Ochrona najcenniejszych walorów środowiskowych, kształtowanie zieleni, powiązanie 

z usługami sportu i rekreacji, 

o Dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (przedszkola, szkoły, place 

zabaw, skwery), 

o Porządkowanie układów przestrzennych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg, 

o Zabezpieczenie prawidłowej obsługi komunikacyjnej, w szczególności zabezpieczenie 

odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, 

o Uwzględnienie ograniczeń w zabudowie terenów zagrożonych powodziami. 

2. Strefa przemysłowo-usługowa 

• Charakterystyka: 

→ Obejmuje tereny działalności produkcyjnej, usługowej i składowej, w tym w tereny 

położone w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

• Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

o Połączenie z lokalnym i ponadlokalnym układem komunikacyjnym, 
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o Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego zapewniającego dostępność oraz 

dobrą dystrybucję terenów i ich obsługę, 

o Odpowiednie do potrzeb gospodarczych uzbrajanie i efektywne zagospodarowanie 

terenów inwestycyjnych, 

o Stworzenia warunków dla rozwoju różnorodnej działalności produkcyjnej i usługowej, 

o Ograniczenie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą 

zabudowę mieszkaniową, środowisko i krajobraz, 

o Umożliwienie eksploatacji złóż surowców, eksploatacja zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

o Rekultywacja terenów po zakończeniu eksploatacji, 

o Zabezpieczenie prawidłowej obsługi komunikacyjnej, w szczególności zabezpieczenie 

odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, 

o Umożliwienie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

3. Strefa rolniczo-turystyczna 

• Charakterystyka: 

→ Obejmuje tereny otwarte stanowiące potencjalne miejsce lokalizacji funkcji turystyczno-

rekreacyjnej. 

• Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

o Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym przy 

zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

o Utrzymanie powiązań przyrodniczych, 

o Ograniczenia sytuowania nowej zabudowy, 

o Dbałość o ład przestrzenny oraz formę architektoniczną, 

o Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących, takich jak: szatnie, obiekty 

sanitarne i socjalne, pól namiotowych itp., tymczasowych obiektów handlu detalicznego, 

gastronomii oraz innych związanych z realizacją imprez masowych, 

o Utrzymanie istniejących oraz tworzenie 

o  nowych ścieżek rowerowych, tras spacerowych, tras konnych itp. wraz z niezbędnym 

zapleczem. 

4. Strefa przyrodniczo-rolna 

• Charakterystyka: 

→ Obejmuje kompleksy leśne oraz tereny otwarte, w których podejmowane działania 

powinny zostać podporządkowane potrzebom ochrony zasobów środowiska 

przyrodniczego. 
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• Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

o Ochrona najcenniejszych przyrodniczo i charakteryzujących się największą 

bioróżnorodnością terenów gminy oraz terenów o wysokich wartościach przyrodniczych 

jako głównych elementów systemu przyrodniczego, 

o Kształtowanie trwałej sieci korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków i rzek oraz łączących 

główne kompleksy leśne z otoczeniem, 

o Zachowanie i rozwój terenów leśnych, 

o Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną, wodną, 

bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, małej architektury, infrastruktury sportowej  

i rekreacyjnej, ciągów komunikacji pieszej i rowerowej itp. 

o Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

o Ograniczenia zabudowy kubaturowej przy utrzymaniu istniejącej zabudowy. 
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Obszary strategicznej interwencji 

Terytorialne ukierunkowanie Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” zakłada dążenie do 

wykorzystania i wzmocnienia przewag konkurencyjnych regionu (mowa m.in. o potencjale 

kulturowym, turystycznym i przyrodniczym) oraz zachowania spójności wewnątrzregionalnej. 

Wdrażany zatem będzie – wskazany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.) – rozwój terytorialnie wrażliwy i odpowiedzialny. 

Przejawem polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie są obszary strategicznej interwencji. Zgodnie 

z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii rozwoju obszar 

o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub o szczególnych warunkach 

społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub 

trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana 

interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne albo 

w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne. Samorząd 

województwa małopolskiego wskazał w swojej strategii, poza OSI określonymi na szczeblu krajowym 

(miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją), 

dodatkowy katalog OSI regionalnych. Ostatecznie w województwie małopolskim wyodrębniono 

6 typów obszarów (w rozumieniu zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030): 3 typy 

obszarów problemowych (kategoria ta obejmuje zarówno OSI krajowe, jak i OSI regionalne), 2 typy 

obszarów o wyjątkowym potencjale oraz 1 typ obszarów wzrostu. Wśród nich należy wymienić: 

• Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

6 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030: Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, 

Zakopane, Chrzanów. Obszary te wspierane będą z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie 

dedykowanych instrumentów. Z poziomu regionalnego przewiduje się objęcie wskazanych OSI 

krajowych dodatkową interwencją, np. w postaci specjalnych preferencji lub premiujących kryteriów 

wyboru projektów w RPO WM 2021–2027. Szczegółowy zakres wsparcia zaproponowany zostanie 

w tymże programie. 

Rysunek 11. Krajowe obszary strategicznej interwencji. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Załącznik do uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., s. 65 
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• Miejskie obszary funkcjonalne (MOF) 

Za obszary wzrostu, o wyjątkowych możliwościach rozwojowych, uznano miasta i obszary funkcjonalne 

wokół nich. Przeprowadzono analizę dotyczącą delimitacji optymalnych zasięgów MOF w Małopolsce, 

w kontekście realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych na lata 2021-2027, dla stolicy regionu 

oraz 6 miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze. W konsekwencji w strategii wskazano 

6 miejskich obszarów funkcjonalnych w Małopolsce: MOF Krakowa, MOF Tarnowa, MOF Nowego 

Sącza, MOF Gorlic, MOF Podhala, MOF Chrzanowa, który obejmuje gminę Babice. Województwo 

małopolskie będzie wspierać gminy współpracujące w ramach MOF – z założeniem, że kluczowe 

znaczenie będzie miała (zawiązana formalnie) współpraca i inicjatywa oddolna. Jedną z form wparcia 

będzie możliwość realizacji wspomnianego instrumentu ZIT na obszarze wybranych MOF. Gminy 

Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia utworzyły już Stowarzyszenie „Aglomeracja 

Chrzanowska”. 

Rysunek 12. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Małopolsce – proponowane optymalne zasięgi MOF. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Załącznik do uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., s. 66 

 

• Obszar transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia 

Kolejne OSI są konsekwencją wyzwań związanych z procesem transformacji gospodarki w kierunku 

uzyskania neutralności klimatycznej. Transformacja będzie wymagać dedykowanych interwencji 

i wsparcia na rzecz tych obszarów, które będą najsilniej dotknięte jej skutkami. W Małopolsce takim 

obszarem są tereny w najbardziej zurbanizowanej zachodniej części województwa – 4 powiaty: 

chrzanowski (w tym gmina Babice), olkuski, oświęcimski i wadowicki, gdzie gospodarka oparta jest 

w znacznej mierze na dużych zakładach, w tym związanych z działalnością górniczą. Kopalnie węgla 

kamiennego funkcjonują w Brzeszczach i w Libiążu. Obszar Małopolski Zachodniej rekomendowany 

jest do wsparcia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund). 

Ostateczna decyzja, dotycząca uwzględnienia Małopolski Zachodniej oraz potencjalnej wysokości 

kwoty alokacji w programie zostanie podjęta w ramach uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską 

a polskim rządem. Podstawą negocjacji będą zapisy projektu Umowy Partnerstwa oraz Terytorialnego 

Planu Sprawiedliwej Transformacji. 
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Rysunek 13.Obszar transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia. 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Załącznik do uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., s. 68 

 

• Gminy zmarginalizowane 

Gminy dotknięte problemami i barierami rozwojowymi zostały wyznaczone na podstawie wskaźnika 

syntetycznego, złożonego z wybranych mierników przedstawiających zagadnienia społeczne, 

ekonomiczne i środowiskowe. Ostatecznie, jako obszary zmarginalizowane w Małopolsce wskazano 

gminy, zlokalizowane głównie w południowej i wschodniej części regionu oraz częściowo na północy 

województwa (nie ma wśród nich gminy Babice). Do tych jednostek zostanie skierowane szczególne 

wsparcie w celu wyrównania ich szans rozwojowych. 

Rysunek 14. Regionalne i krajowe obszary zmarginalizowane w Małopolsce. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Załącznik do uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., s. 70  
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• Miejscowości uzdrowiskowe 

Z uwagi na specyfikę województwa, za regionalne OSI uznano miejscowości uzdrowiskowe. Są to 

obszary o szczególnych walorach: przyrodniczych, krajobrazowych, klimatycznych, rekreacyjnych, 

turystycznych, zdrowotnych, o uznanej marce, tradycjach i bogatej historii, manifestującej się często 

w zabytkowej architekturze. Miejscowości te zlokalizowane są głównie na obszarach górskich, które są 

obszarami o utrudnionym dostępie komunikacyjnym i ograniczonych możliwościach rozwoju 

przemysłu. Z uwagi na istotne znaczenie rozwoju branży uzdrowiskowej oraz dużą koncentrację 

jednostek tego typu w Małopolsce, samorząd regionalny w kolejnych latach utrzyma wsparcie dla 

obecnych, jak i przyszłych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Do tej grupy nie zalicza się 

gmina Babice. 

Rysunek 15. Miejscowości uzdrowiskowe w Małopolsce. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Załącznik do uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., s. 71 

 

• Obszary prawnie chronione 

Specjalnym wsparciem objęte zostaną objęte ponadto obszary prawnie chronione, np. parki 

narodowe, parki krajobrazowe czy obszary Natura 2000. Są to obszary szczególnie cenne pod 

względem przyrodniczym, co powoduje konieczność objęcia ich dodatkową ochroną i wsparciem 

z poziomu regionu. Jednocześnie ich obecność na danym obszarze wprowadza pewne ograniczenia 

związane z użytkowaniem terenów i realizacją inwestycji. Stąd wsparcie dla terenów chronionych 

będzie związane nie tylko z kwestiami ochrony środowiska, ale interwencja z poziomu województwa 

będzie również formą rekompensaty dla gmin, które dotykają bariery wywoływane przez obostrzenia 

środowiskowe. Ponadto samorząd regionalny będzie wyróżniać gminy, które wykazują się 

aktywnością w zakresie działań środowiskowych. Będą one mogły uzyskać preferencje w programach 

konkursowych finansowanych ze środków budżetu województwa oraz w ramach konkursów 

wspieranych z RPO WM 2021-2027. W przypadku gminy Babice, blisko 10% jej terenu leży na obszarze 

objętym ochroną w postaci dwóch rezerwatów przyrody: Lipowiec i Bukowica. Obszary Rozkochowa, 

Jankowic i Mętkowa są częściowo włączone do Obszaru Natura 2000, Dolina Dolnej Skawy.  
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Rysunek 16. Obszary cenne przyrodniczo w Małopolsce. 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Załącznik do uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., s. 72 
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Spójność Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 z wytycznymi 

i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu 

Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 jest spójna z dokumentami strategicznymi szczebla 

krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, m.in.: 

• Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

• Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030, 

• Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

• Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 

• Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

• Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej, 

• Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
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Tabela 3. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi w wybranych 
dokumentach wyższego rzędu. 
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niskoemisyjnej. 

2. Wysoka atrakcyjność osadnicza gminy Babice 
oraz komfort życia mieszkańców. 

3. Atrakcyjna oferta czasu 
wolnego, wykorzystująca 

dziedzictwo kulturowe 
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I. Trwały wzrost gospodarczy 
oparty coraz silniej o wiedzę, 
dane i doskonałość 
organizacyjną. 

           

II. Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony. 

           

III. Skuteczne państwo 
i instytucje służące wzrostowi 
oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu. 
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i przestrzennym 

1.1 Wzmacnianie szans 
rozwojowych obszarów 
słabszych gospodarczo. 

           

1.2 Wykorzystywanie potencjału 
rozwojowego miast średnich 
tracących funkcje społeczno-
gospodarcze. 

           

1.3 Przyspieszenie 
transformacji profilu 
gospodarczego Śląska. 

           

1.4 Przeciwdziałanie 
kryzysom na obszarach 
zdegradowanych. 

           

1.5 Rozwój infrastruktury 
wspierającej dostarczanie usług 
publicznych i podnoszącej 
atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów. 
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Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

2.1 Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego. 

           

2.2 Wspieranie 
przedsiębiorczości na 
szczeblu regionalnym 
i lokalnym. 

           

2.3 Innowacyjny rozwój regionu 
i doskonalenie podejścia 
opartego na Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacjach. 

           

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 
3.1 Wzmacnianie 
potencjału administracji na 
rzecz zarządzania 
rozwojem. 

           

3.2 Wzmacnianie współpracy 
i zintegrowanego podejścia do 
rozwoju na poziomie lokalnym, 
regionalnym 
i ponadregionalnym. 

           

3.3 Poprawa organizacji 
świadczenia usług 
publicznych. 

           

3.4 Efektywny i spójny 
system finansowania 
polityki regionalnej. 
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Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie 
Główny kierunek 
polityki rozwoju 1: 
Małopolskie rodziny. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 
2:Opieka zdrowotna. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 3: 
Bezpieczeństwo. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 4:Sport 
i rekreacja. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 5: 
Kultura i dziedzictwo. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 6: 
Edukacja. 

           
Główny kierunek 
polityki rozwoju 7: 
Rynek pracy. 

           

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Główny kierunek 
polityki rozwoju 1: 
Innowacyjność. 

           

Główny kierunek polityki 
rozwoju 2: Konkurencyjność 
i przedsiębiorczość. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 3: 
Turystyka. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 4: 
Transport. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 5: 
Cyfrowa Małopolska. 

           

Główny kierunek polityki 
rozwoju 6: Gospodarka o 
obiegu zamkniętym. 
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Wysoka jakość środowiska i dążenie do neutralności klimatycznej 

Główny kierunek 
polityki rozwoju 1 
Ograniczanie zmian 
klimatycznych. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 2: 
Gospodarowanie wodą. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 3: 
Bioróżnorodność 
i krajobraz. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 4: 
Edukacja ekologiczna. 

           

System zarządzania strategicznego rozwojem dostosowany do wyzwań dekady 2020-2030 
Główny kierunek polityki 
rozwoju 1: System 
zarządzania strategicznego 
rozwojem. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 2: 
Współpraca 
i partnerstwo. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 3: 
Promocja Małopolski. 

           

Zrównoważony i trwały rozwój oparty na endogenicznych potencjałach 

Główny kierunek 
polityki rozwoju 1: Ład 
przestrzenny. 

           

Główny kierunek 
polityki rozwoju 2: 
Wsparcie miast. 

           

Główny kierunek polityki 
rozwoju 3: Rozwój 
obszarów wiejskich. 

           

Główny kierunek polityki 
rozwoju 4: Spójność 
wewnątrzregionalna 
i dostępność. 
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System realizacji Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 

System wdrażania 

Zasady realizacji strategii 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 będzie się odbywać z poszanowaniem zasad 

służących wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjałów oraz zewnętrznych szans rozwojowych, 

niwelowaniu barier i dysproporcji rozwojowych, zapewnieniu spójności społeczno-gospodarczej i 

przestrzennej gminy, a także włączaniu mieszkańców i innych interesariuszy w procesy zarządzania 

sprawami publicznymi. Zasady realizacji strategii są następujące: 

• zasada rozwoju odpowiedzialnego, łączącego konkurencyjność gospodarki, dbałość 

o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności 

finansów publicznych, 

• zasada rozwoju społecznie wrażliwego, zgodnie z którą głównymi beneficjentami rozwoju są 

wszyscy mieszkańcy bez wyjątku, a priorytetem jest rozwój włączający, a nie wykluczający, 

budujący solidarność społeczną i poczucie wspólnoty lokalnej, 

• zasada równości szans oraz niedyskryminacji, oznaczająca, że każdy (bez względu na płeć, wiek, 

stopień sprawności, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd 

czy orientację seksualną) jest adresatem strategii, może uczestniczyć w określonych w niej 

działaniach, ma równe prawa i obowiązki oraz równy dostęp do zasobów i możliwości rozwoju, 

• zasada rozwoju terytorialnie zrównoważonego, zakładają harmonijny rozwój całej gminy, 

z uwzględnieniem zróżnicowań wewnętrznych, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów 

i potencjałów oraz likwidacji barier rozwojowych, 

• zasada rozwoju zintegrowanego, czyli łączącego wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny 

w ramach podejmowanych interwencji, 

• zasada partycypacji i partnerstwa, zakładająca sprawną i efektywną współpracę różnych 

partnerów na rzecz celów strategii, 

• zasada spójności z celami europejskiej i krajowej polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej, 

przy zachowaniu autonomii programowej strategii rozwoju gminy, 

• zasada przejrzystości działań, zakładająca informowanie oraz konsultowanie decyzji oraz 

rozwiązań rozwojowych, 

• zasada elastyczności, czyli reagowania na zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu, 

• zasada racjonalności i efektywności, zakładająca gospodarowanie zasobami w taki sposób, 

który zapewni celowość i oszczędność realizacji działań, przy uzyskaniu najlepszych efektów 

z poniesionych nakładów, 

• zasada determinacji i koncentracji aktywności finansowej na ustalonych priorytetach, 

wskazująca priorytet finansowania dla programów i projektów wpisanych wprost do strategii 

oraz tych, które z niej bezpośrednio wynikają (dotyczący zarówno budżetu gminy, jak i źródeł 

zewnętrznych), 

• zasada otwartości, zakładająca możliwość wdrażanie działań i inicjatyw służących osiąganiu 

celów strategii nawet, jeżeli nie zostały one literalnie w niej wskazane.  
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Organizacja i podmioty zaangażowane w realizację strategii 

Odpowiedzialność za realizację założeń Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 ponoszą przede 

wszystkim władze samorządowe gminy – Wójt Gminy Babice i Rada Gminy Babice. W przypadku 

pierwszego rozumie się przez to strategiczną rolę organu wykonawczego samorządu gminnego 

w stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne podmioty i środowiska, jak 

również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów pozostających w ich dyspozycji – na rzecz 

realizacji celów i kierunków działań określonych w strategii. Z kolei organ uchwałodawczy, 

reprezentujący różnorodne środowiska lokalne, ma stanowić wsparcie merytoryczne, w szczególności 

w zakresie proponowania nowych kierunków działań i rozwiązań realizacyjnych, bazujących na 

opiniach mieszkańców gminy, a w konsekwencji podejmowania uchwał w zakresie aktualizacji 

dokumentu. Decyzje, podejmowane w porozumieniu tych organów, oparte na kompleksowym 

podejściu do uwarunkowań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych, będą 

w bardzo istotny sposób wpływały na rozwój gminy. 

Na poziomie organizacyjno-koordynacyjnym i promocyjno-informacyjnym kluczową rolę będzie 

odgrywał Zespół ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Babice, stanowiący centrum zarządzania 

strategią. Do jego zadań będzie należeć: 

• realizacja przypisanych mu zadań i projektów, 

• koordynacja współpracy oraz ciągłe pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji zadań 

zapisanych w strategii, 

• harmonizacja realizacji działań zapisanych w strategii i innych dokumentach branżowych, 

• kreowanie i przyjmowanie propozycji nowych zadań od partnerów realizacyjnych i odbiorców 

działań strategii,  

• monitorowanie i ewaluacja procesu realizacji zadań określonych w strategii, przygotowywanie 

sprawozdań, koordynacja procesu jej aktualizacji, 

• poszukiwanie wraz z innymi podmiotami zaangażowanymi pozabudżetowych źródeł 

finansowania realizacji zadań i projektów, 

• zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji strategii. 

Niezbędna jest współpraca wszystkich referatów, zespołów i stanowisk w Urzędzie Gminy Babice oraz 

jednostek gminnych (pełnią one rolę bezpośrednich realizatorów działań lub jednostek 

monitorujących) ze wskazanym centrum. Strategia uwzględnia ponadto zadania wykraczające poza 

bezpośrednie kompetencje gminy, angażując i inicjując działania realizowane w różnych 

partnerstwach lokalnych i ponadlokalnych. Znajduje to wyraz w kierunkach interwencji, dla których 

jednostkami realizującymi są zarówno referaty i jednostki gminne, jak również administracja rządowa, 

inne jednostki samorządowe, podmioty prywatne i pozarządowe. W konsekwencji system realizacji 

strategii obejmuje trzy główne sfery aktywności, czyli: 

• sferę działań zakresu bezpośrednich, formalnych kompetencji samorządu gminnego oraz 

podległych mu jednostek, gdzie kierunki działań mogą (lecz nie muszą) posiadać partnerów 

realizacyjnych, 

• sferę obejmująca działania, w stosunku do których samorząd gminny posiada wpływ pośredni 

(inicjujący, koordynujący itp.) lub nie posiada żadnego formalnego wpływu, ale są one 

realizowane przez partnerów lokalnych (sektor gospodarczy oraz pozarządowy) i są istotne dla 

rozwoju całej gminy, 
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• sferę działań wykraczających poza bezpośrednie kompetencje lub pośredni wpływ samorządu 

gminnego, realizowane np. przez organy administracji rządowej, samorząd regionalny lub 

innych kluczowych partnerów, istotnych dla rozwoju gminy i subregionu, a ona sama może 

pełnić funkcje wyłącznie lobbingowe, partnerskie lub nie uczestniczyć w nim czynnie. 

Wszyscy partnerzy realizujący zadania określone w dokumencie są proszeni o zaangażowanie 

i komunikację z centrum zarządzania. 

Mechanizmy i instrumenty realizacji strategii 

Projekty i zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 będą realizowane w różnych 

okresach czasowych: od akcji jednorazowych, poprzez działania realizowane przez kilka tygodni, 

miesięcy, rok, kilka lat, aż do zadań ciągłych. 

Wykorzystane zostaną różne mechanizmy wdrażania strategii, w tym w ramach partnerstw – 

szczególnie ważna będzie współpraca gmin tworzących MOF Chrzanowa. 

Strategia Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 będzie wdrażana przy wykorzystaniu zróżnicowanych 

instrumentów, m.in.: 

• finansowych – coroczne uchwały budżetowe Rady Gminy Babice, wieloletnia prognoza 

finansowa oraz inne dokumenty finansowe, określające krótko- i długofalowe kierunki 

koncentracji środków finansowych, 

• prawnych – uchwały Rady Gminy Babice, zarządzania Wójta Gminy Babice, regulacje w postaci 

aktów prawa miejscowego, decyzje administracyjne, różne instrumenty polityki rozwoju, 

umowy, kontrakty i porozumienia pomiędzy gminą a innymi samorządami, administracją 

państwową, partnerami społecznymi i gospodarczymi itp.,  

• wdrożeniowych – programy i plany branżowe, polityki rozwoju, opisujące w większym 

przybliżeniu niż strategia lub w sposób specjalistyczny podejście do danego zagadnienia, 

obszaru czy grupy społecznej, uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania 

w ramach konkretnych obszarów (określone w podrozdziale dotyczącym wytycznych do 

sporządzania dokumentów wykonawczych), 

• projektowych – projekty, przedsięwzięcia, zadania o charakterze twardym i miękkim, 

tematyczne lub horyzontalne, wdrażane w gminie (subregionie, regionie), służące poprawie 

jakości życia mieszkańców, przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, głownie europejskich, 

• planowania przestrzennego - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, procedury 

zapewniające udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym itp.,  

• organizacyjno-zarządczo-kadrowych – aktualizacje regulaminów, statutów i procedur, 

tworzenie zespołów zadaniowych i projektowych, powoływanie dedykowanych ciał 

o charakterze opiniodawczo-doradczym, praca, zaangażowanie i doskonalenie kadr itp., 

• kontrolnych - monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego, kontrola jakości itp. 

• społecznych – działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne, konsultacje, strona 

internetowa gminy i jednostek gminnych, profile w mediach społecznościowych, media 

lokalne i ponadlokalne itp., współpraca z sektorem społecznym (otwarte konkursy ofert i inne 

formy współpracy). 
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Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Tabela 4. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych. 

Obszar tematyczny Rodzaj dokumentu Dokument i/lub dedykowana uchwała Wytyczne dla aktualizacji lub sporządzania dokumentów 

Planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne 

Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Uchwała Nr XXXVII/263/2013 Rady Gminy Babice  
z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmiany "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Babice" 

Trwają prace związane z opracowaniem nowego Studium. Dokument 
był już wykładany do publicznego wglądu. Projekt jest zgodny z 
modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym w 
strategii. 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
części miejscowości Babice i Olszyny. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie „Podzamcze” w Babicach. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
rozbudowy cmentarza komunalnego w Mętkowie. 
(Uchwała Nr XLIV/312/2013 Rady Gminy Babice z dnia  
19 grudnia 2013 r.) - obszar o pow. 3,8 ha. 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy 
Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy 
Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd 
do terenów leśnych oraz do terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Chrzanowie (Uchwała  
Nr XLIII/361/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 
2010 r. obszar o pow. 0,47 ha. 

5. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Rozkochów – eksploatacja kruszywa 
Uchwała Rady Gminy Babice Nr XXIV/167/2004 z dnia 29 
października 2004 r. obszar o pow. 10,39 ha. 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
fragmentu wsi Jankowice – eksploatacja kruszywa 
Uchwała Rady Gminy Babice Nr XXIV/168/2004 z dnia  
29 października 2004 r. obszar o pow. 49,23 ha. 

7. Działka nr 1152/15 w Babicach tereny usług 
komercyjnych Uchwała Rady Gminy Babice  
Nr XXX/226/2001 z dnia 30.08.2001 r. o pow. 2,5 ha. 

Aktualnie występują jedynie plany miejscowe. Rekomendowane 
objęcie całej powierzchni gminy miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty przestrzenne 
mają kluczowe znaczenie dla uzyskania harmonijnego ukształtowania 
przestrzeni oraz całości elementów i powiązań funkcjonalnych, 
społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz 
kompozycyjno-estetycznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście 
zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych na terenie 
gminy, które jednocześnie poddawane są presji osadniczej, 
inwestycyjnej i turystycznej.  
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8. Działka 1844/1 w Zagórzu, Ośrodek Rekreacyjno-
Sportowy Nr XXXV/257/97 Rady Gminy Babice z dnia 30 
grudnia 1997 r. (obszar o pow. 1 ha). 

Energetyka 

Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną 
i paliwa gazowe 

Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Babice z dnia 
25 listopada 2020 w sprawie: przyjęcia założeń  
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Gminy Babice na lata 2020-2035 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 

Gospodarka 
komunalna 

Wieloletnie plany 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem gminy 

Zarządzenie Nr 218/2018 Wójta Gminy Babice z dnia 
31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu 
wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących 
własności Gminy Babice 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, gmina – w celu realizacji zadań dotyczących tworzenia 
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – może tworzyć 
i posiadać zasób mieszkaniowy. Rada gminy uchwala wieloletnie 
programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  

Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i 
urządzeń 
kanalizacyjnych 

Uchwała Nr XLIII/338/2018 Rady Gminy Babice z dnia 
9 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych 

Plan opracowany został na lata 2018-2021. Konieczna aktualizacja lub 
opracowanie nowego dokumentu, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, przy zachowaniu spójności ze strategią. 
Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
stanowią jeden z priorytetów strategii, o czym świadczy m.in. cel 
operacyjny 2.1. Ochrona środowiska oraz mitygacja i adaptacja do 
zmian klimatu i określone w jego ramach kierunki działań. 

Ochrona i opieka nad 
zabytkami oraz 
zarządzanie 
dziedzictwem 

Gminny program opieki 
nad zabytkami 

Brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, wójt jest odpowiedzialny za opracowanie gminnego 
programu opieki nad zabytkami. Program sporządza się na okres 
4 lat. Program przyjmuje rada, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Konieczne opracowanie programu, zgodnie 
z ww. ustawą, przy zachowaniu spójności ze strategią. Ochrona 
i efektywne zarządzanie dziedzictwem kulturowym stanowią jeden 
z priorytetów strategii, o czym świadczy m.in. cel operacyjny 
3.2. Pielęgnowanie kultury i dziedzictwa budujących tożsamość 
lokalną i przewagę konkurencyjną gminy oraz określone w jego 
ramach kierunki działań. 

Ochrona środowiska 
oraz mitygacja i 
adaptacja do zmian 
klimatu 

Gminny program 
ochrony środowiska 

Uchwała Nr XVIII/125/2019 w sprawie w sprawie 
uchwalenia Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Babice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. W 
perspektywie potrzebna aktualizacja lub opracowanie nowego 
dokumentu, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, przy zachowaniu spójności ze strategią. 
Ochrona środowiska stanowi jeden z priorytetów strategii, o czym 
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świadczy m.in. cel operacyjny 2.1. Ochrona środowiska oraz 
mitygacja i adaptacja do zmian klimatu i określone w jego ramach 
kierunki działań. 

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

Uchwała Nr XXX/213/2017 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 
stycznia 2017 r. 

Dokument wyznaczał kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do 
roku 2020. Rekomenduje się opracowanie nowego programu na 
kolejne lata, przy zachowaniu spójności ze strategią. Ochrona 
środowiska stanowi jeden z priorytetów strategii, o czym świadczy 
m.in. cel operacyjny 2.1. Ochrona środowiska oraz mitygacja i 
adaptacja do zmian klimatu i określone w jego ramach kierunki 
działań. Dokument planu stanowi instrument pozyskiwania środków 
zewnętrznych m.in. na działania w zakresie wymiany pieców, 
termomodernizacji budynków, rozwoju transportu publicznego i 
ścieżek rowerowych czy wdrażania OZE. 

Program usuwania 
azbestu 

Uchwała Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Babice z dnia 
12 września 2008 r. w sprawie przyjęcia „ Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Babice” 

Program opracowany został na lata 2009-2015. Potrzebne 
opracowanie nowego dokumentu. Strategia zwraca uwagę na 
wyzwanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
i odpadów azbestowych z terenu gminy. 

Program małej retencji Brak 

Dokument opcjonalny, ważny z uwagi na zmiany klimatu, dostępność 
środków zewnętrznych na inwestycje retencyjne oraz możliwość 
wykorzystania jako instrument wzbogacania bioróżnorodności. 
Strategia traktuje te kwestie priorytetowo, o czym świadczy m.in. cel 
operacyjny 2.1. Ochrona środowiska oraz mitygacja i adaptacja do 
zmian klimatu i określone w jego ramach kierunki działań. 

Transport 

Strategia rozwoju 
elektromobilności  

Brak 

Dokument opcjonalny, ważny w kontekście dążenia do realizacji 
zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie mobilności, w której 
szczególne miejsce zajmuje elektromobilność, a także ze względu na 
dostępność środków zewnętrznych na przedmiotowe działania. 
Ewentualne opracowanie w szerszym partnerstwie, np. powiatowym 
lub obszaru funkcjonalnego. 

Plany rozwoju sieci 
drogowej wraz planami 
finansowania 
w zakresie dróg 
gminnych 

Brak  

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do 
zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie planów 
rozwoju sieci drogowej. Rozwój infrastruktury drogowej stanowi 
jeden z priorytetów strategii, o czym świadczy m.in. cel operacyjny 
1.3. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej gminy i określone 
w jego ramach kierunki działań. 
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Polityka społeczna 

Gminna strategia 
rozwiązywania 
problemów społecznych  

Uchwała Nr XXXVI/272/2021 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Babice na lata 2021-2026 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 

Gminny program 
rewitalizacji 

Uchwała Nr XXX/224/2020 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Babice na lata 2016-2020 

Dokument kierunkowo zgodny ze strategią, obowiązujący do 2022 r. 
Po tym okresie zalecana ewaluacja i aktualizacja lub opracowanie 
nowego programu. Jest to skuteczne narzędzie wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów gminy, przy 
dofinansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków 
zewnętrznych. 

Gminny program 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie 

Uchwała Nr XXXVI/273/2021 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Gminy Babice na lata 2021-2026 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 

Gminny program 
wspierania rodziny 

Uchwała Nr XXXVI/271/2021 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Babice na lata 2021 -2023 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 
W perspektywie konieczna aktualizacja lub opracowanie nowego, 
zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej), przy zachowaniu spójności ze strategią. Efektywna 
polityka społeczna i prorodzinna stanowi jeden z priorytetów strategii, o 
czym świadczy m.in. cel operacyjny 2.5. Integrująca i efektywna polityka 
społeczna oraz określone w jego ramach kierunki działań. 

Gminny program 
profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Gminny program 
przeciwdziałania 
narkomanii 

Uchwała Nr XXXI/230/2020 w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Babice na rok 2021 

Program przyjmowany corocznie. Dokument powinien być spójny ze 
strategią – m.in. cel operacyjny 2.5. Integrująca i efektywna polityka 
społeczna oraz określone w jego ramach kierunki działań. 

Rozwój lokalny 

Program współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami 
wymienionymi w art. 3 
ust. 3. Ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Uchwała Nr XXIX/215/2020 w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Babice z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 
rok 2021 

Program przyjmowany corocznie. Obszary współpracy finansowej 
i niefinansowej powinny uwzględniać szczególnie te pola, które 
strategia uznaje za kluczowe i w których organizacje pozarządowe 
zostały wskazane jako partnerzy realizacyjni. 
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Programy odnowy 
miejscowości 

Brak aktualnych 

Opcjonalne opracowanie. Programy mogą uszczegółowić zapisy 
strategii, tworząc przestrzeń do realizacji wielu działań lokalnych, 
w tym przy zaangażowaniu mieszkańców, a jednocześnie stać się 
instrumentami pozyskiwania środków na dedykowane 
przedsięwzięcia. 

Oświata 

Plan sieci publicznych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez 
gminę 

Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Babice z dnia 
27.03.2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Babice oraz określenie granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych od dnia 01.09.2019 roku 

Dokument aktualny. Strategia zakłada jednak podnoszenie 
efektywności zarządzania siecią szkół i przedszkoli na terenie gminy 
(w wymiarze organizacyjnym i finansowym), pozwalające na 
dostosowanie infrastruktury oraz kadr do skali popytu, wynikającego 
z sytuacji demograficznej. Zmiana uchwały zgodnie z potrzebami. 

Zarządzanie kryzysowe 
Gminny plan 
zarządzania 
kryzysowego 

Plan zarządzania kryzysowego Gminy Babice 
Aktualizacja co roku. Rekomendowane wdrożenie doświadczeń kadr 
zarządzających gminą w czasie pandemii COVID-19. 

Finanse publiczne 
Wieloletnia prognoza 
finansowa  

Uchwała nr XXXII/233/2020 Rady Gminy Babice z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Babice na lata 2021-2027 

Dokument zgodny z zapisami strategii, aktualizacja zgodnie 
z potrzebami. 

Źródło: Opracowanie we współpracy z gminą 
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Monitoring, ewaluacja i aktualizacja dokumentu 

Monitoring i ewaluacja strategii stanowią ważne narzędzia procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania 

rozwojem gminy, dostarczające wiedzy o tym, czy strategia jest realizowana zgodnie z założeniami i czy 

przynosi to oczekiwane efekty, czy ewentualnie potrzebna jest korekta określonych w niej działań. 

Sprawozdawczość z realizacji strategii będzie prowadzona systematycznie w układzie rocznym 

w oparciu o art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który zobowiązuje wójta 

do corocznego przygotowywania i publikacji raportu o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie 

działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy.  

Sprawozdawczość z realizacji strategii będzie realizowana w oparciu o dwa elementy: 

• obowiązkową analizę wskaźnikową, 

• fakultatywny raport z realizacji kierunków działań określonych w strategii. 

Analiza wskaźnikowa będzie opracowywana przez centrum zarządzania strategią, na podstawie 

własnych danych i informacji, statystyk wewnątrzgminnych, statystyki publicznej (w szczególności 

generowanej przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych), a także statystyk 

realizatorów i partnerów realizacyjnych. Analiza powinna uwzględniać wskaźniki określone w strategii, 

z których kluczowe znaczenie mają wskaźniki zgromadzone w poniższej tabeli, którym przypisano 

wartości bazowe i docelowe. Wskaźniki zostały dobrane tak, by możliwie najlepiej korespondowały 

z działaniami podejmowanymi w regionie. Mogą one być poszerzane lub zamieniane, zgodnie 

z potrzebami systemu monitorowania i ewaluacji. Analiza powinna być realizowana każdorazowo 

z wykorzystaniem jednego źródła danych, prowadzona w sposób dynamiczny, wskazując zmianę, jej 

zakres i kierunek, a także – w przypadku niepożądanych tendencji – rekomendacje zmierzające do 

poprawy funkcjonowania systemu wdrażania. Analiza może być również prowadzona w sposób 

porównawczy. 

Tabela 5. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia. 

OBSZAR STRATEGICZNY 1. GOSPODARKA I RYNEK PRACY W DOBIE TRANSFORMACJI 

Cel strategiczny 1. Rozwój i transformacja gospodarki lokalnej zgodna z nurtem europejskich przekształceń 
systemowych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 

Cele operacyjne: Rezultat Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

1.1. Infrastruktura 
dla rozwoju 
nowoczesnej 
gospodarki. 

Tworzenie 

warunków 

(aktualizowane 

studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego) i 

rozwój gminnej 

oferty 

inwestycyjnej 

 

Liczba dostępnych i 

zajętych działek 

inwestycyjnych 

w ramach oferty dla 

inwestorów 

 

Referat 
Zagospodarowa

nia 
Przestrzennego 

i Gospodarki 
Nieruchomościa

mi UG Babice 

2 zajęte 
działki 

(2020 r.) 
 

23 działki 
dostępne 
(2020 r.) 

 
 

26 działek 
zajętych 
(2030 r.)  

 
Brak 

dostępnych 
(2030 r.) 
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Wzrost 
zainteresowania 

inwestorów ofertą 
gminy 

Liczba pozyskanych 

inwestorów 

 

Referat 
Zagospodarowa

nia 
Przestrzennego 

i Gospodarki 
Nieruchomościa

mi UG Babice 

2  
(2020 r.) 

20 
(do 2030 r.) 

1.2. Wysoki poziom 
przedsiębiorczości 
i zatrudnienia 
mieszkańców oraz 
odporność 
poziomu 
zatrudnienia na 
zmiany związane z 
transformacją 
gospodarki 
regionalnej. 

Aktywizacja 

zawodowa 

i przedsiębiorcza 

mieszkańców 

Liczba osób 

pozostających bez 

pracy z terenu 

gminy 

PUP Chrzanów, 
BDL GUS 

250  
(2020 r.) 

225 
(2030 r.) 

Promocja i 

wsparcie 

przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów 

wpisanych do 

rejestru REGON  

GUS Bank 
Danych 

Lokalnych 

44  
(2020 r.) 

55 
(do 2030 r.) 

1.3. Zwiększanie 
dostępności 
komunikacyjnej 
gminy. 

Poprawa stanu i 

jakości 

infrastruktury 

drogowej na 

terenie gminy 

Długość nowych lub 

zmodernizowanych 

odcinków dróg 

gminnych 

Referat 
Gospodarczy 

UG Babice 

17 002 m2 

(2019 r.) 

100 000 m2  

(do roku 
2030) 

Budowa obwodnicy 

miejscowości 

Olszyny i Jankowice 

Wybudowana 

obwodnica 

miejscowości 

Olszyny i Jankowice  

Referat 
Gospodarczy 

UG Babice 
0 1 

OBSZAR STRATEGICZNY 2. JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Cel strategiczny 2. Wysoka atrakcyjność osadnicza gminy Babice oraz komfort życia mieszkańców. 

Cele operacyjne: Rezultaty Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

2.1. Ochrona 
środowiska oraz 
mitygacja 
i adaptacja do 
zmian klimatu. 

Zwiększenie 
dostępności 

i jakości usług 
kanalizacyjnych 

Długość nowych lub 

zmodernizowa- 

nych odcinków sieci 

kanalizacyjnej  

GUS Bank 
Danych 

Lokalnych 

22,7 km 
(2020 r.) 

Ok. 25 km 
(w 2030 r.) 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków lub 

mieszkań 

prywatnych  

Liczba 

gospodarstw, które 

otrzymały dotację z 

budżetu gminy na 

wymianę pieców 

Referat 
Gospodarczy 

UG Babice  

64  
(2020 r.) 

Średnio ok. 
65 rocznie  

2.2. Zapewnienie 
wysokiego 
poziomu 
bezpieczeństwa na 
terenie gminy. 

Poprawa 
bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba wyjazdów 

poszczególnych 

jednostek na akcje 

 

PSP Chrzanów 
214 

wyjazdów 
(2020 r.) 

Średnio 200 
rocznie  

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

strażaków w trakcie 

Liczba członków 

przeszkolonych, 

którzy mogą brać 

udział w akcjach 

Urząd Gminy 
Babice 

13  
(2020 r.) 

100 
(do 2030 r.) 
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akcji ratowniczo-

gaśniczych 

 

ratowniczo-

pożarniczych 

 

2.3. System 
edukacji, 
wzmacniający 
potencjał 
intelektualny 
gminy. 

Podniesienie 
jakości usług i 

poprawa 
dostępności 

edukacji 
przedszkolnej 

Odsetek dzieci w 

wieku 3-5 lat 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

 

Gminny Zespół 
Obsługi Szkół  
i Przedszkoli  
w Babicach  
i GUS BDL 

91% 
(2021/202

2) 

95% 
(2029/2030) 

Podniesienie 
efektywności sieci 

oświatowej 
w wymiarze 

organizacyjnym 
i finansowym 

Udział wydatków 

na oświatę w 

ogólnej puli 

wydatków gminy 

 

Referat 
Finansów UG 

Babice 

29,85% 
(2020 r.) 

42,74% 
(2030 r.) 

2.4. Nowoczesne 
zarządzanie 
publiczne i wysoki 
poziom kapitału 
społecznego. 

Doskonalenie 

administracji 

i zarządzania 

 

Liczba szkoleń 

 i kursów,  

w których brali 

udział pracownicy 

urzędu 

 

Referat 
Organizacyjny 

UG Babice  

34 
(2020 r.) 

100 
(do 2030 r.) 

Podniesienie 

jakości realizacji 

zadań publicznych 

oraz ich 

dostosowania do 

potrzeb, 

problemów 

i oczekiwań 

społecznych 

Liczba zadań 

publicznych 

realizowanych 

przez NGO 

 

 

UG Babice 
13 

 (2020 r.) 

150 
 (do roku 

2030) 

2.5. Integrująca i 
efektywna polityka 
społeczna. 

Zapewnienie 
prawidłowego 

rozwoju rodziny 

Liczba rodzin 
objętych 

wsparciem 
asystenta rodziny 

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Babicach 

8 15 

Wsparcie członków 

rodzin lub 

opiekunów 

sprawujących 

bezpośrednią 

opiekę nad 

osobami 

z niepełnosprawnoś

ciami, starszymi, 

samotnymi, 

chorymi, 

niesamodzielnymi 

itp. 

Liczba osób 

korzystających 

z usług opieki 

wytchnieniowej. 

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Babicach 

4 5 
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OBSZAR STRATEGICZNY 3. OFERTA CZASU WOLNEGO 

Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta czasu wolnego, wykorzystująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
gminy i otoczenia. 

Cele operacyjne: Rezultaty 
Wskaźnik 
rezultatu 

Źródło 
pozyskiwania 

informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

3.1. Rozwój oferty 
rekreacyjno-
sportowej i 
aktywizacja 
ruchowa 
mieszkańców. 

Rozwój, 

uatrakcyjnienie i 

dywersyfikacja oferty 

imprez rekreacyjno-

sportowych, wzrost 

atrakcyjności gminy 

pod kątem spędzania 

czasu wolnego 

 

Integracja społeczna 

Liczba imprez 

sportowych 

i rekreacyjnych  

na terenie gminy 

w skali roku 

Szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

GOKiS Babice, 

Zespół ds. 
Rozwoju 

i Promocji 
Urzędu Gminy 

Babice 

6 8 

Rozwój bazy 
rekreacyjnej, 

wypoczynkowej 
i sportowej 

Liczba 
nowych/zmoderniz

owanych/wyre-
montowanych 
obiektów i/lub 

przestrzeni 
rekreacji, 

wypoczynku i 
aktywności 

sportowej na 
terenie gminy  

Referat 
Gospodarczy, 

Referat 
Zagospodarowa

nia 
Przestrzennego 

i Gospodarki 
Nieruchomościa

mi, Zespół ds. 
Rozwoju 

i Promocji 
Urzędu Gminy 

Babice 

0 
(2020 r.) 

5  
(do 2030 r.) 

3.2. Pielęgnowanie 
kultury i 
dziedzictwa 
budujących 
tożsamość lokalną 
i przewagę 
konkurencyjną 
gminy. 

Zapewnienie 

mieszkańcom 

dostępności wysokiej 

jakości zróżnicowanej 

oferty kulturalnej 

Liczba zajęć stałych 

i czasowych w 

ofercie instytucji 

kultury w ciągu 

roku  

Gminny 

Ośrodek Kultury 

i Sportu 

w Babicach, 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

w Babicach 

24 30 

Długofalowe myślenie 
o kulturze, 

wyznaczenie 
kierunków polityki 
kulturalnej gminy 

Opracowana 

strategia rozwoju 

kultury 

Gminny 
Ośrodek Kultury 

i Sportu w 
Babicach 

0 1 

3.3. Rozwój 
infrastruktury 
i oferty 
turystycznej. 

Zwiększenie liczby 
turystów i gości 
odwiedzających 

gminę 

Liczba turystów i 

gości 

odwiedzających 

gminę / 

poszczególne 

zabytki i atrakcje 

(np. liczba 

wejściówek do 

Nadwiślańskiego 

Parku 

Etnograficznego) 

Gminny 

Ośrodek Kultury 

i Sportu 

w Babicach 

4000 4500 
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Zintegrowanie oferty 

wydarzeń dla 

mieszkańców oraz 

turystów i gości 

Opracowanie 

wspólnego 

kalendarza 

Gminny 

Ośrodek Kultury 

i Sportu 

w Babicach, 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

w Babicach, 

Zespół ds. 
Rozwoju 

i Promocji 
Urzędu Gminy 
Babice, MNPE 

0 
(2021 r.) 

1 
(2030 r.) 

Źródło: opracowanie przez UG Babice 

 

Sprawozdawczość zostanie oparta także o podsumowanie realizacji poszczególnych kierunków działań, 

które opracuje centrum zarządzania strategią na podstawie informacji własnych oraz otrzymanych od 

partnerów realizacyjnych i podmiotów zaangażowanych. W takim przypadku będą oni proszeni 

o przedstawienie skondensowanej informacji z realizacji własnych działań, określonych w strategii. Dla 

zwiększenia efektywności procesu, partnerzy będą przedstawiali informacje na ujednoliconym 

formularzu sprawozdawczym. 

Ponadto, zakłada się, że w połowie okresu obowiązywania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Babice 

do roku 2030 oraz po jej zakończeniu rekomendowana jest realizacja ewaluacji, która ma dostarczyć 

praktycznych wniosków i rekomendacji, które posłużą udoskonaleniu bieżącej lub przyszłej interwencji 

strategicznej. Ewaluacja może zostać zrealizowana w formie spotkania z udziałem władz 

samorządowych oraz najważniejszych interesariuszy lokalnych i partnerów realizacyjnych.  

Wyżej wymienione materiały i informacje będą podstawą dla Wójta Gminy Babice i Rady Gminy Babice 

do podejmowania oceny realizacji strategii, proponowania priorytetów realizacyjnych podpartych 

budżetowo, wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i uzasadnionych zmian 

w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. 
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Ramy finansowe i potencjalne źródła finansowania Strategii Rozwoju 

Gminy Babice do roku 2030 

Ramy finansowe  

Ramy finansowe wskazują wielkości środków finansowych szacowanych na realizację strategii, 

a jednocześnie potwierdzają możliwość realizacji przez gminę zaplanowanych działań. Uzależnione są 

one od zakresu przedmiotowego i horyzontu czasowego podejmowanych działań, kondycji finansowej 

gminy oraz jej możliwości inwestycyjnych, w tym założeń długofalowej polityki finansowej 

i inwestycyjnej. Przy jej konstruowaniu wykorzystano doświadczenia zebrane w wyniku działań 

podejmowanych w ostatnich latach, w tym przede wszystkim związane z wdrażaniem poprzedniej 

strategii na lata 2015-2020, a także dostępności potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania. 

Finansowanie działań rozwojowych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030, 

będzie się odbywać przy wykorzystaniu środków, które pozostają w dyspozycji samorządu lub o które 

gmina może skutecznie zabiegać. Wśród nich najistotniejsze są środki publiczne, wspomagane 

funduszami prywatnymi w ramach zawiązywanych partnerstw. Środki pochodzące z budżetu gminy 

będą zapewniały niezbędne współfinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych 

i innych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. 

Analizując zdolność gminy Babice do realizacji zadań wynikających z zapisów strategii, należy odnieść 

się do danych historycznych przedstawiających stan finansów gminnych, a także dokonać próby 

określenia potencjału inwestycyjnego gminy w perspektywie objętej strategią, opierając się przy tym 

na danych prognostycznych. 

W analizowanym okresie 2011-2020 dochody budżetu gminy rosły z roku na rok, zwiększając się z ok. 

19,7 mln zł w roku 2011 do ponad 45,7 mln zł w roku 2020, w tym również dochody własne –  

z 8,5 mln do 20,1 mln zł. Wzrosły także dochody budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

– na początku analizowanego okresu było to ok. 2 195 zł, a w 2020 r. już 5 021 zł. Z punktu widzenia 

struktury budżetu gminy, najważniejszym źródłem dochodów były dochody własne, stanowiąc ok. 44% 

ogółu na przestrzeni ostatniej dekady. Niemniej jednak, źródłem odpowiadającym w największym 

stopniu za ich wzrost były dotacje. W ujęciu nominalnym, wzrosły o blisko 13,6 mln zł (osiągając 

wyraźnie najwyższy wynik w 2020 r.), zwiększając swój udział w strukturze dochodów w latach 2011-

2020 z 13% do 35,3%. Za najmniejszą część dochodów gminy odpowiadały subwencje (średniorocznie 

8,2 mln zł wpływów). W związku ze wzrostami poziomów dochodów własnych i dotacji, ich udział 

w strukturze dochodów zmalał dwukrotnie na przestrzeni lat z 43% do niespełna 21%.  

Wymiarem aktywności samorządu terytorialnego w kreowaniu podstaw rozwoju lokalnego są przede 

wszystkim wydatki budżetowe. Należy wskazać wyraźny wzrost wydatków budżetowych ponoszonych 

przez gminę Babice. W analizowanym okresie 2011-2020 wzrosły one z ok. 19,2 mln zł do ok. 43,7 mln 

zł. Podobnie w całym okresie wzrastały wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W roku 

2011 było to 2 135 zł, zaś w 2020 już 4 804 zł, a poziom 3 000 zł przekroczyły dopiero w 2016 (wzrost 

ten należy wiązać z transferami przekazywanymi w ramach programu „Rodzina 500+”). Szczególnym 

rodzajem wydatków są wydatki inwestycyjne, które służą kreowaniu nowej jakości życia mieszkańców 

gminy, tworząc podstawy trwałego rozwoju społecznego, gospodarczego, środowiskowego 

i przestrzennego. W okresie analizowanych ostatnich 10 lat inwestycje pochłaniały średniorocznie 

ponad 3,6 mln złotych, przekraczając ten próg 4-krotnie w ciągu ostatnich 5 lat. 
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Wraz ze zwiększającymi się wydatkami, w tym wydatkami inwestycyjnymi, gmina z powodzeniem 

realizowała swoje zobowiązania z zakresu obsługi zadłużenia. Od 2012 r. widoczny jest trend 

zmniejszania się obciążeń budżetu gminy z tytułu obsługi długu – z poziomu 533 tys. zł do zaledwie 68 

tys. w roku 2020.  

Przytoczone informacje pozwalają stwierdzić, że okresie 2011-2020 gmina Babice prowadziła 

zrównoważoną politykę budżetową – skuteczną politykę zwiększania dochodów gminy przy 

jednoczesnym zwiększaniu wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych oraz konsekwentnie 

ograniczając wydatki na poczet obsługi zadłużenia. W ten sposób zabezpieczyła stan finansów 

publicznych i potwierdziła możliwość wykorzystania wsparcia funduszy zewnętrznych w realizacji 

projektów zapisanych w strategii.  

Tworząc ramy finansowe planowanej działalności związanej z realizacją projektów ujętych w strategii, 

należy wziąć pod uwagę prognozy dotyczące źródeł i wysokości finansowania projektów w ramach 

unijnych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, prognozy dotyczące stanu finansów 

publicznych, kluczowe wskaźniki makroekonomiczne, przy uwzględnieniu sytuacji w jakiej znajdować 

się będzie budżet gminy Babice w perspektywie najbliższych lat. Założenia przyjęte w analizie dotyczą 

m.in.: 

• Wieloletniego planowania finansowego, w szczególności powiązania Strategii z: Wieloletnią 

Prognozą Finansową Gminy Babice na lata 2021-2027, Strategią Rozwoju Województwa 

„Małopolska 2030” i Regionalnym Programem Operacyjnym, Wieloletnim Planem 

Finansowym Państwa, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, Strategią na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) itp.; 

• Utrzymującej się nadal dużej liczby podmiotów publicznych, których środki mogą być 

wykorzystywane dla realizacji celów zapisanych w strategii w sposób bezpośredni – np. jako 

element kontraktów terytorialnych, środków w ramach RPO lub pośredni – jako element 

programów sektorowych, których instrumenty są koordynowane dla osiągnięcia celów 

rozwoju wyznaczonych w odniesieniu do określonego terytorium, co oznacza w konsekwencji 

możliwość skorzystania z dużej liczby rozproszonych źródeł finansowania przedsięwzięć 

ujętych w strategii; 

• Rosnącej roli środków prywatnych, za pomocą których można realizować cele rozwojowe ujęte 

w strategii, w tym funduszy pożyczkowych, gwarancji i poręczeń kredytowych, bankowych 

usług finansowych, jak i mechanizmów oraz form partnerstwa publiczno-prywatnego; 

• Dużej wysokości środków wydatkowanych przez budżet UE, budżet państwa i inne podmioty 

publiczne na realizację przedsięwzięć wspierających rozwój społeczny, gospodarczy, 

środowiskowy i przestrzenny oraz kreujących konkurencyjność w wymiarze lokalnym 

i regionalnym. 

Strategia określa kierunki interwencji podejmowanej w perspektywie roku 2030, w tym szereg 

kluczowych inwestycji gminnych. Określa je tabela nr 6. Wycena wykorzystuje m.in. bazę wiedzy 

i doświadczeń powstałą w wyniku realizacji różnego typu inwestycji w ostatnich latach w gminie, 

informacje finansowe zapisane w opracowanych już projektach, czy studiach wykonalności, a także 

informacje partnerów realizacyjnych (ponieważ część działań będzie wspierana, współrealizowana 

i współfinansowana). 
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Tabela 6. Inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania. 

Lp. 
Nazwa lub krótki opis 

inwestycji 
Lokalizacja 
inwestycji 

Kluczowy problem lub potrzeba, na którą 
odpowiada inwestycja 

Zasięg, 
potencjalne 

odziaływanie 
inwestycji 

Planowy 
rok lub 
okres 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

inwestycji 

Potencjalne źródło 
finansowania 

inwestycji  

1.  
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  
z wyposażeniem 

Babice 

Dzięki realizacji inwestycji zostaną 
zaspokojone potrzeby związane z: 

•  poprawą dostępności mieszkańców do 
infrastruktury, gdzie można zdeponować 
odpady segregowane (obecnie PSZOK 
znajduje się ok. 40 km. od gminy Babice, co 
znacznie utrudnia mieszkańcom dostęp do 
niego), 

•  zwiększeniem udziału odpadów zebranych 
selektywnie w stosunku do wszystkich 
zebranych odpadów komunalnych na terenie 
gminy Babice, 

•  poprawą funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 

•  poprawą stanu środowiska naturalnego 
(m.in. niwelowanie problemu tzw. „dzikich 
wysypisk”). 

Ogólnogminne 
Do 
2024 

2 mln. zł.  

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

2.  

Budowa i modernizacja 
infrastruktury sportowo – 
rekreacyjno-kulturalnej w 
Gminie Babice 

Gmina Babice 

Dzięki realizacji inwestycji w sposób 
kompleksowy zostanie rozwiązany problem 
braku dostępu mieszkańców obszarów 
wiejskich do podstawowej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjno-kulturalnej. Działania 
te wpłyną na poprawę jakości i warunków ich 
życia poprzez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych, stworzenie 
dostępu do atrakcyjnej oferty 
zagospodarowania czasu wolnego, 
zrównoważony rozwój obszaru poprzez 
wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich 
i wyrównanie dysproporcji miasto-wieś. 

Ogólnogminne do 2030 13 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 

gminy i in. 
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3.  

Rewitalizacja obszaru przy 
pl. Mogielnickiego w Babicach 
z przeznaczeniem na rozwój 
przedsiębiorczości 

Babice,  
pl. Dionizego 
Mogielnickiego 

Przeprowadzenie inwestycji pozwoli – 
poprzez zagospodarowanie istniejących 
nieużytkowanych obiektów zlokalizowanych 
na gruncie gminnym w centrum 
miejscowości na cele gospodarcze – na 
ożywienie i rozwój drobnego handlu. 
Działanie to wpłynie na poprawę 
atrakcyjności wizualnej obszaru, podniesie 
jego funkcjonalność i estetykę oraz zwiększy 
szansę i przyczyni się do lokalnego rozwoju 
gospodarczego. 

Ogólnogminne 
Do 
2023 

3,5 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 

4.  

Budowa, rozbudowa, 
wymiana infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 
w gminie Babice 

Gmina Babice 

Realizowana inwestycja wpłynie na poprawę 
jakości życia mieszkańców obszarów 
wiejskich poprzez wzrost liczby mieszkańców 
terenów wiejskich korzystających z systemu 
kanalizacji sanitarnej i zapewnienie dostępu 
do wysokiej jakości wody pitnej, wzrost 
poziomu ochrony środowiska poprzez 
ograniczenie procesu przedostawania się 
niebezpiecznych substancji zagrażających 
życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz 
dalszy zrównoważony rozwój obszaru gminy 
Babice. 

Ogólnogminne 
Do 
2030 

40 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

5.  
Budowa obwodnicy Jankowic 
i Olszyn 

Jankowice, 
Olszyny 

Realizowana inwestycja pozwoli na 
wyprowadzenie ruchu samochodowego 
poza obszary tych sołectw, przyczyniając się 
do poprawy jakości życia mieszkańców, 
zmniejszy hałas oraz natężenia ruchu 
w sołectwach, poprawi bezpieczeństwo oraz 
wpłynie na poprawę jakości powietrza 
w Jankowicach i Olszynach. 

Ponadlokalne 
Do 
2025 

35 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe. 

6.  

 „KOALICJA DLA CZYSTEGO 
JUTRA” – projekt. 

 Zintegrowane działania na 
rzecz ochrony środowiska, 
zapewnienia lokalnego 

 

Łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych 
transformacji energetycznej, zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
następujące moduły:  
- Stworzenie klastra energii/ spółdzielni 
energetycznej, 

Ponadlokalny –  
gminy powiatu 
chrzanowskiego 

do 2035  

Szacowana  
wartość 
całego  
projektu 

Wsparcie 
techniczne  
ekspertów 
Europejskiej  
Platformy 
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bezpieczeństwa 
energetycznego oraz 
stworzenia trwałych miejsc 
pracy na terytorium 
dotkniętym skutkami 
transformacji niskoemisyjnej, 
obejmującym gminy Alwernia, 
Babice, Chrzanów, Libiąż 
i Trzebinię (Małopolska 
Zachodnia) 

- Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego, podniesienie efektywności 
energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej poprzez montaż OZE i powstawanie 
magazynów energii,  
- Przywrócenie walorów  środowiskowych oraz 
nadanie nowych funkcji społecznych terenom 
zdegradowanym po eksploatacji górniczej, 

- Podniesienie atrakcyjności terenów 
inwestycyjnych, w tym pokopalnianych 
i pogórniczych, 
- Utworzenie Lokalnych Centrów Innowacji, 
- Powołanie Ośrodka Edukacyjno-Badawczego 
poświęconego czystym technologiom,  

- Chrzanowskie Smart Cities – przygotowanie i 
etapowe wdrożenie strategii 
elektromobilności. 

290  
mln zł 

Regionów  
Węglowych w 
Transformacji  
w ramach 
Inicjatywy START.  
Fundusz 
Sprawiedliwej  
Transformacji 
w ramach KPST 
oraz TPST; RPO 
WM na lata 2021-
2027; Polski Ład –  
BGK; KPO, środki 
prywatne, inne 
źródła 

7.  
Rozbudowa cmentarzy 
komunalnych w Mętkowie 
i Zagórzu 

Mętków, 
Zagórze 

Zapewnienie nowych miejsc pochówku. Lokalny 
Do 
2030 

3 mln Budżet gminy 

8.  

Przebudowa, remonty dróg 
gminnych i wewnętrznych wraz 
z infrastrukturą drogową i 
oświetleniową, w tym nowe 
rozwiązania w zakresie 
organizacji ruchu, monitoring, 
oznakowanie i doświetlenie 
przejść, wyniesienia, 
oddzielenie chodników od ulicy 
w miejscach strategicznych, jak 
szkoły, montaż/wymiana lamp 
na LED itp. 

Gmina Babice 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej, 
poprawa bezpieczeństwa użytkowników 
dróg, poprawa jakości powietrza, 
ograniczenie hałasu, poprawa jakości życia 
mieszkańców. 

Lokalny 
Do 
2030 

20 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

9.  
Zagospodarowanie terenu 
przy ul. św. Floriana  
w Mętkowie 

Mętków,  
ul. św. Floriana 

Podniesienie jakości życia mieszkańców, 
promowanie zdrowego stylu życia. 
Powstanie atrakcyjnego miejsca do 
uprawiania sportu, rekreacji i integracji 
mieszkańców. 

Lokalny 
Do 
2024 

1 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 
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10.  

Budowa boisk 
wielofunkcyjnych ze sztuczną 
nawierzchnią m.in. przy SP 
Jankowice oraz na terenie 
Ośrodka Sportowo 
Rekreacyjnego w Zagórzu przy 
ul. Wieczystej 

Jankowice, 
Zagórze 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
stworzenie miejsc pozwalających na 
podejmowanie różnorodnych aktywności 
fizycznych. 

Lokalny 
Do 
2025 

3 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 

11.  

Modernizacja, remont 
i rozbudowa Domów Kultury 
w Babicach, Wygiełzowie 
i Olszynach oraz budynku 
„Stara szkoła” w Mętkowie 

Babice, 
Wygiełzów, 
Olszyny, 
Mętków 

Stworzenie miejsca spotkań, integracji 
i aktywizacji mieszkańców umożliwiającego 
rozwój zainteresowań, umiejętności oraz 
wzbogacenie oferty kulturalnej i poprawę jej 
jakości. 

Lokalny 
Do 
2027 

5 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 

12.  

Modernizacja energetyczna 
oraz instalacja OZE na 
budynkach użyteczności 
publicznej gminy Babice 

Gmina Babice 

Poprawa jakości powietrza w gminie Babice, 
poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej, 
ograniczenie niskiej emisji. 

Ponadlokalny 
Do 
2024 

1,3 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

13.  

Przebudowa i modernizacja 
budynku UG Babice i tzw. 
„starej gminy”, m.in. na 
potrzeby dostępności dla 
osób niepełnosprawnych 

Babice,  

ul. Krakowska 
56, 

ul. Krakowska 
47 

Poprawa jakości obsługi petentów, w tym 
poprawa dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz poprawa 
jakości pracy pracowników UG Babice 
i innych jednostek. 

Ogólnogminny 
Do 
2023 

1 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

14.  

Rozwój e-usług dla petentów 
UG Babice i innych jednostek 
organizacyjnych gminy 
Babice. 

Babice,  

ul. Krakowska 
56 

Poprawa jakości obsługi petenta, ułatwienie 
dostępu do usług publicznych świadczonych 
przez UG i inne jednostki organizacyjne 
gminy Babice. 

Ponadlokalny   
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 

15.  

Zagospodarowanie terenu 
przy starorzeczu Wisły 
w Rozkochowie na potrzeby 
rekreacyjno-sportowe 

Rozkochów, 
zakole A 

Podniesienie jakości życia mieszkańców, 
promowanie zdrowego stylu życia. 
Powstanie atrakcyjnego miejsca do 
uprawiania sportu, rekreacji i spędzania 
czasu wolnego. 

Ogólnogminny 
Do 
2025 

300 tys.  

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

16.  

Zagospodarowanie terenu 
Ośrodka Rekreacyjnego 
WŁOSIEŃ na potrzeby 
sportowo-rekreacyjne 

Babice - 
Włosień 

Podniesienie jakości życia  mieszkańców, 
promowanie zdrowego stylu życia. 
Powstanie trakcyjnego miejsca do 
uprawiania sportu, rekreacji i spędzania 
czasu wolnego. 

Ogólnogminny 
Do 
2028 

1 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 
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17.  

Budowa, rozbudowa, w tym 
organizacja miejsc 
parkingowych tymczasowych 
na potrzeby większych imprez 
realizowanych na terenie 
gminy Babice 

Babice, 
Wygiełzów 

Podniesienie atrakcyjności  
turystycznej gminy. 

Ponadlokalny 
Do 
2025 

1 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 

18.  

Budowa siedziby Gospodarki 
Komunalnej w Babicach wraz 
z zapleczem technicznym 
i doposażeniem 

Babice 

Podniesienie jakości obsługi petentów 
Gospodarki Komunalnej w Babicach oraz 
zwiększenie oferty świadczonych usług. 
Poprawa sprawności i efektywności pracy 
Gospodarki Komunalnej w Babicach. 

Ogólnogminny 
Do 
2025 

4 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, środki 
własne spółki i in. 

19.  
Przebudowa i modernizacja 
budynku SP w Rozkochowie 
na cele społeczno-zdrowotne.  

Rozkochów,  
ul. Chemików 4 

Zagospodarowanie budynku i terenu na 
potrzeby społeczno-zdrowotne. 

Ogólnogminny 
Do 
2025 

2 mln  

20.  

Ograniczanie niskiej emisji, 
ograniczenie zużycia energii 
poprzez wymianę 
indywidualnych źródeł ciepła 
na niskoemisyjne 

Gmina Babice 
Poprawa jakości powietrza i warunków życia 
mieszkańców. 

Ponadlokalny 
Do 
2030  

1 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

21.  

Budowa, rozbudowa 
wspólnych: gminnych, 
powiatowych i regionalnych 
ścieżek rowerowych, 
biegowych, tras 
ekologicznych, ścieżek 
edukacyjnych i rekreacyjnych 

Gmina Babice 
Podniesienie atrakcyjności  turystycznej 
gminy Babice i możliwości spędzania czasu 
wolnego przez mieszkańców i turystów. 

Ponadlokalny 
Do 
2027 

2 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

22.  

Budowa zbiorników 
retencyjnych na terenie gminy 
Babice wraz z modernizacją 
rowów melioracyjnych 

Gmina Babice 

Racjonalne wykorzystanie wody poprzez 
magazynowanie wody w okresach jej 
nadmiaru i umożliwienie wykorzystania 
w czasie jej niedoboru. 

Ponadlokalny 
Do 
2028 

5 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

23.  
Budowa alternatywnego 
źródła zasilania w wodę. 

Gmina Babice 
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
w wodę dla mieszkańców. 

Ogólnogminny 
Do 
2025 

1,5 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

24.  
Modernizacja i remont sieci 
wodociągowej do wymogów 

Gmina Babice 
Poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Ogólnogminny 
Do 
2030 

5 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, 
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bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, 
szczególnie w pobliżu 
obiektów wymagających 
wzmożonej ochrony (skansen, 
SSE, szkoły), budowa lub 
dostosowanie istniejących 
(m.in. zbiornik po wydobyciu 
kruszyw) zbiorników do 
potrzeb przeciwpożarowych.  

WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

25.  

Modernizacja, remont i 
doposażenie placówek 
oświatowych w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne oraz 
terenów przy szkole na 
potrzeby sportowo – 
rekreacyjne. 

Gmina Babice 

Podniesienie jakości edukacji, 
wyrównywanie szans edukacyjnych oraz 
efektywne zagospodarowanie czasu uczniów 
w trakcie przerw i zajęć wychowania 
fizycznego. 

Lokalny 
Do 
2030 

2 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 

26.  

Zwiększenie zasobu 
mieszkaniowego gminy, 
w tym m.in. utworzenie 
mieszkania chronionego 

Gmina Babice 

Zwiększenie możliwości zaspokojenia 
podstawowych potrzeb mieszkaniowych, 
osób które ze względu na trudną sytuację 
życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę 
itp. potrzebują wsparcia  

Stworzenie warunków dla osób 
wymagających wsparcia do prowadzenia 
samodzielnego życia lub pomocy 
w codziennym funkcjonowaniu pod okiem 
specjalistów. 

Ogólnogminny   

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

27.  
Budowa Ośrodka Zdrowia 
w Zagórzu 

Zagórze 
Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do 
podstawowej opieki zdrowotnej i poprawa 
jakości życia 

Ogólnogminny  
Do 
2025 

4 mln 
Fundusze unijne, 
krajowe, budżet 
gminy i in. 

28.  
Zagospodarowanie na cele 
rekreacyjne terenów objętych 
Obszarem Natura 2000 

Rozkochów, 
Jankowice 

Zwiększenie dostępności do infrastruktury 
rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów 

Ponadlokalny 
Do 
2030 

10 mln 

Fundusze unijne, 
krajowe, 
WFOŚiGW, budżet 
gminy i in. 

Źródło: opracowanie przez gminę 
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Zasada dodatkowości środków finansowych w realizacji projektów zapisanych w strategii oznacza, że 

to od potencjału inwestycyjnego jednostki samorządu terytorialnego zależy, w jakim czasie i ile 

środków finansowych będzie mogła przeznaczyć na działania związane z rozwojem, czyli przede 

wszystkim na realizację strategii rozwoju gminy. Dlatego tak istotne jest oszacowanie potencjału 

inwestycyjnego gminy. 

Wskaźniki do szacowania potencjału inwestycyjnego gminy zaczerpnięto z prognoz finansowych 

zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babice na lata 2021-2027 przyjętej Uchwałą 

nr XXXII/233/2020 Rady Gminy Babice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Babice. Przyjęto w nich prognozowaną, średnioroczną wysokość 

wydatków gminy ogółem na poziomie ok. 42,8 mln zł. 

Określając potencjał inwestycyjny gminy Babice, posłużono się metodologią opartą na algorytmie 

obejmującym założenie, że: 

PI = Wog. x Wi 

gdzie: 

PI= potencjał inwestycyjny jednostki samorządu terytorialnego 

Wog.=Wydatki budżetowe ogółem   

Wi = średni procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Potencjał inwestycyjny gminy stanowi iloczyn jego prognozowanych wydatków w okresie objętym 

prognozą i średniego procentowego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach w okresie 

poprzednim do prognozowanego. Tak wyliczony potencjał inwestycyjny gminy można uznać za 

podstawę przyszłej aktywności inwestycyjnej gminy. 

Analizując dane historyczne, ustalono że średnia wartość procentowego udziału wydatków 

inwestycyjnych ponoszonych przez gminę w okresie 2011-2020 wynosiła 12,3%. Dzięki temu możliwe 

było oszacowanie potencjału inwestycyjnego gminy Babice w okresie realizacji strategii. Wykorzystując 

wskazany wyżej algorytm oszacowano, iż średniorocznie w latach 2021-2027 gmina może przeznaczyć 

na inwestycje ok. 5,3 mln zł. Jak wykazano, w latach 2011-2020 gmina wydatkowała na inwestycje 

średnio ok. 3,6 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę skalę kosztów planowanych inwestycji w perspektywie 

roku 2030 należy stwierdzić, iż zakładana polityka inwestycyjna jest możliwa do realizacji pod 

warunkiem prowadzenia perspektywicznej i rozsądnej polityki finansowej oraz utrzymaniu wysokiej 

skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych. 
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Potencjalne źródła finansowania 

Finansowanie działań opisanych w Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 będzie się odbywać 

za pomocą środków pochodzących z różnych źródeł, aby zwiększyć możliwości realizacyjne oraz 

efektywność podejmowanych interwencji. W tym kontekście trzeba wskazać na trzy podstawowe 

źródła: 

• publiczne środki zagraniczne, w tym przede wszystkim pochodzących z funduszy unijnych oraz 

innych instrumentów i mechanizmów europejskich (m.in. EFRR, EFS, FS, fundusze norweskie 

i EOG), 

• publiczne środki krajowe, w tym uwzględniające budżet gminy i innych jednostek samorządu 

terytorialnego (m.in. fundusze regionalne), fundusze z budżetu państwa, celowe i dotacje 

państwowe (m.in. środki i programy poszczególnych ministerstw, NFOŚiGW, WFOŚiGW), 

• środki prywatne. 

Z punktu widzenia dostępnych środków zewnętrznych, najistotniejszym źródłem finansowania, 

zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak i projektów ukierunkowanych na rozwój zasobów 

ludzkich, są fundusze europejskie. Mając na względzie okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy 

Babice do roku 2030, należy przyjąć, iż finansowanie działań w niej określonych będzie przypadało na 

końcówkę perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, ale przede wszystkim obejmie 

już okres Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz wsparcie w ramach nowego 

Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). 

Podsumowując ogólną realizację programów, do 19 września 2021 roku podpisano z beneficjentami 

94 009 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 536,1mld zł. W tej 

kwocie udział funduszy UE to 326,2 mld zł, czyli 91,2% całej dostępnej alokacji środków UE2. 

Nowy siedmioletni budżet Unii Europejskiej (wieloletnie ramy finansowe) zaplanowano na 1 074,3mld 

euro, a dodatkowy antykryzysowy pakiet odbudowy skumulowany w pierwszych latach ma wynieść 

750 mld euro, w tym 390 mld euro w formie dotacji. Łącznie oznacza to kwotę 1 824,3 mld euro. Środki 

te mają wspierać odbudowę państw po pandemii Covid-19 oraz inwestycje w transformację 

ekologiczną i cyfrową. Tematyczne kierunki wydatkowania środków określono następująco: 

• Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa: 143,4 mld euro (z tego 10,6 mld euro 

w ramach Next Generation EU), w tym: Horyzont Europa i Fundusz InvestEU; 

• Spójność, odporność i wartości: 1 099,7 mld euro (721,9 mld euro - fundusz odbudowy), 

w tym: fundusze polityki spójności, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności – RescEU, program działań w dziedzinie zdrowia; 

• Zasoby naturalne i środowisko: 373,9 mld euro (17,5 mld euro - fundusz odbudowy), w tym: 

wspólna polityka rolna, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; 

• Migracja i zarządzanie granicami: 22,7 mld euro, w tym: Fundusz Azylu i Migracji oraz Fundusz 

Zintegrowanego Zarządzania Granicami; 

• Bezpieczeństwo i obrona: 13,2 mld euro, w tym: Europejski Fundusz Obronny i Fundusz 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

 
2 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/postepy-w-realizacji-programow-na-lata-2014-2020---stan-na-19-wrzesnia-2021-roku 
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• Sąsiedztwo i świat: 98,4 mld euro, w tym Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 

Międzynarodowej i Rozwojowej oraz Instrument Pomocy Humanitarnej; 

• Europejska administracja publiczna: 73,1 mld euro3. 

Zgodnie z określonymi priorytetami, rosną inwestycje w transformację klimatyczną i cyfrową. Zakłada 

się, że kwestie klimatyczne będą uwzględniane przekrojowo, a łączne wydatki na ten cel osiągną 30% 

łącznych wydatków ze wszystkich programów. Podobnie cyfryzacja ma być traktowana przekrojowo - 

wydatki na transformację cyfrową znajdą się we wszystkich programach. 

Filarem unijnego planu odbudowy ma być Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

zapewniający krajom europejskim wsparcie finansowe, by złagodzić społeczno-gospodarcze skutki 

pandemii Covid-19. Jego budżet ogółem to 672,5 mld euro (z 750 mld euro w ramach Europejskiego 

Funduszu Odbudowy), z czego 312,5 mld euro przewidziano w formie dotacji. Środki mogą zostać 

rozdysponowane do końca 2023 r., a reformy i inwestycje muszą zostać wykonane do 2026 r. 

Zaplanowana alokacja dla Polski wynosi 23,9 mld EUR, dodatkowo ponad 34 mld EUR z części 

pożyczkowej funduszu. Podstawą wydatkowania środków ma być Krajowy Plan Odbudowy, 

finansowany ze środków wspomnianego Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy. Jego celem 

jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie 

budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym 

horyzoncie czasowym, co będzie odbywać się m.in. poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej 

gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, 

a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Oczekiwanym rezultatem realizacji celu 

strategicznego KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki, która będzie zdolna do tworzenia 

wysokiej jakości miejsc pracy, dostępnych dla większej liczby osób. W ramach dokumentu założono 

realizację pięciu komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji): 

• Komponent A. Odporność i konkurencyjność gospodarki - 4,133 mld euro, 17,3%; 

• Komponent B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro, 26,6%; 

• Komponent C. Transformacja cyfrowa - 3,034 mld, 12,7%; 

• Komponent D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia - 4,262 mld, 17,9%; 

• Komponent E. Zielona, inteligentna mobilność - 6,074 mld, 25,5%4. 

Około 1/3 środków z funduszu ma trafić do samorządów5. 

Kolejnym ważnym instrumentem będzie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, mający na 

celu wspieranie terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności 

klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych, ustanowiony w ramach polityki 

spójności. Pula środków wynosi ok. 17,5 mld euro. Finansowane będą projekty, które obniżą 

społeczno-gospodarcze koszty dla tych społeczności, które są w dużym stopniu zależne od paliw 

kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu. Fundusz ma pomóc ograniczyć negatywne skutki 

społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe transformacji energetycznej. Polska zabiega o to, żeby 

pieniądze te trafiły do wszystkich regionów węglowych w Polsce – zgodnie z tym, oprócz województw 

śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, fundusz powinien objąć swoim zasięgiem również 

województwa lubelskie, łódzkie i małopolskie. Te 6 regionów otrzyma 4,4 mld euro z funduszu 

 
3 https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/   
4 https://crido.pl/blog-business/krajowy-plan-odbudowy-komponent-a-odpornosc-i-konkurencyjnosc-gospodarki/ 
5 https://www.money.pl/gospodarka/kpo-sejm-zdecydowal-ws-funduszu-odbudowy-oto-najwazniejsze-informacje-6635999141600000a.html 
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sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności). 

Województwo Małopolskie szacuje, że na swoje projekty uzyska ok. 250 mln euro, przede wszystkim 

na wsparcie transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej. 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej to dla Polski ok. 170 mld euro (w cenach bieżących), 

w tym: 

• 72,2 mld euro na politykę spójności, 

• 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji, 

• 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy, 

• 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy, 

• 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników, 

• 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, 

• ok. 2 mld euro w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz walki z negatywnymi 

skutkami COVID-196. 

Około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, 

a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. 

Programy będą funkcjonowały w podobnym układzie, jak w ramach perspektywy na lata 2014-2020. 

Podział środków na poszczególne programy krajowe przedstawia się następująco: 

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – ponad 25 mld euro 

(m.in. rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji 

do zmian klimatu, inwestycje transportowe, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe), 

• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – ok. 7,9 mld euro 

(m.in. innowacje, współpraca nauki i biznesu), 

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) (m.in. praca, edukacja, 

zdrowie oraz dostępność), 

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – ok. 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, 

sieci szerokopasmowe, rozwój e-usług, cyberbezpieczeństwo), 

• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – ok. 2,5 mld euro (specjalna pula 

wsparcia dla województw Polski Wschodniej), 

• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – ok. 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji 

wdrażających fundusze UE, szkolenia dla beneficjentów, działania informacyjne), 

• Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla 

regionów górniczych), 

• Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro, 

• Program Ryby – 0,5 mld euro, 

• programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro7. 

 
6 https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jak-beda-inwestowane-fundusze-ue-z-nowej-perspektywy-jest-plan-podzialu 
7 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-
2027/ 
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Po uzgodnieniach między ministerstwem i marszałkiem na program regionalny do województwa 

małopolskiego ma zostać przeznaczone 2,32 mld euro (w tym 1,7 mld euro na EFRR/ 580 mln euro na 

EFS+)8. Trwają zaawansowane prace nad projektem dokumentu Fundusze Europejskie dla Małopolski 

2021-2027 Małopolska Przyszłości. Ramowe obszary wsparcia obejmują: 

• Priorytet 1. INTELIGENTNY I KONKURENCYJNY REGION [EFRR], 

• Priorytet 2. ENERGETYKA I ŚRODOWISKO [EFRR], 

• Priorytet 3. MOBILNA MAŁOPOLSKA [EFRR], 

• Priorytet 4. MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA [EFS+ / EFRR], 

• Priorytet 5. SPOŁECZNA MAŁOPOLSKA [EFS+ / EFRR], 

• Priorytet 6. MAŁOPOLSKA BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW [EFRR]. 

Oczekuje się, że negocjacje Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-

27 oraz jego ostateczne przyjęcie przez Komisję Europejską nastąpi w drugim kwartale 2022 r.  

 

 
8 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-unijne-dla-regionow---rezerwa-podzielona-po-rozmowach-z-marszalkami-wojewodztw 
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