
UCHWAŁA NR XXXIII/329/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 5 września 2017 roku

o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Płaza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie
uchwala:

§ 1. 1. Zmienia się nazwę gminnej drogi publicznej nr 100734K, położonej w miejscowości Płaza, 
dotychczas noszącej nazwę Leona Kruczkowskiego, nadając nazwę Księdza Józefa Bąby. Notę biograficzną 
przedstawiającą patrona przedmiotowej drogi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Usytuowanie drogi, o której mowa w ust. 1, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 5736



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/329/2017
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 5 września 2017 r.

Ksiądz Józef Bąba urodził się 29 września 1849 roku w miejscowości Płaza na terenie diecezji 
krakowskiej, zmarł w 1936 roku. Po ukończeniu czteroletniej szkoły ludowej dalszą naukę w 1860 roku 
rozpoczął w Krakowie. Przez trzy lata uczęszczał do Szkoły Głównej św. Barbary, a następnie przeszedł do 
Gimnazjum św. Anny gdzie 14 czerwca 1870 roku złożył egzamin dojrzałości. Następnie zgłosił się do 
węgierskiego pułku w Wiedniu, gdzie odbył służbę wojskową a jednocześnie podjął studia na Wydziale 
Teologicznym tamtejszego uniwersytetu. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 grudnia 1874 roku. W styczniu 
1875 roku na pierwszą placówkę duszpasterską w charakterze wikariusza udał się do Wojnicza. 
We wrześniu 1875 roku został skierowany na studia specjalistyczne do Instytutu św. Augustyna w Wiedniu, 
gdzie po czterech latach studiów uzyskał doktorat z teologii. Po powrocie do Tarnowa jesienią 1879 roku 
został skierowany do pracy duszpasterskiej w Czarnym Dunajcu. W czerwcu 1880 roku objął stanowisko 
wykładowcy historii Kościoła i prawa kanonicznego w tarnowskim seminarium. W maju 1888 roku został 
mianowany rektorem Seminarium Duchownego w Tarnowie i piastował to stanowisko do 1904 roku. 
Jego pierwszym dziełem na tym stanowisku było założenie w 1888 roku Muzeum Diecezjalnego 
w Tarnowie. Założona placówka naukowo – kulturalna spotkała się z dużym uznaniem i poparciem zarówno 
ze strony duchownych jak i świata nauki. 

 
Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/329/2017
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 5 września 2017 r.

 
Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik
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