
 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały 
Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice” oraz Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 
31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” uchwalonego  Uchwałą  
Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy  Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku na obszarach oznaczonych:   
Nr 4 i Nr 5.  
Opis granic obszarów: 1) obszar Nr 4 położony jest we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego i obejmuje 
działki o następujących numerach ewidencyjnych: 643/4, 643/6, 643/18 i 643/19; 2) obszar Nr  5 położony 
jest w obrębie Janów i składa się ze wschodniej części działki o nr ewidencyjnym 180 i działki  
o nr ewidencyjnym 181.Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 9 lipca 2017 r.  
w siedzibie urzędu, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 i 54 ust. 2 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  (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam  
o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu studium. Zainteresowani 
mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi 
należy składać do dnia do dnia 9 lipca 2017 r. w następujący sposób: 1. pisemnie na adres: Urząd Gminy 
Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 2. drogą elektroniczną na adres: architektura@stare-
babice.waw.pl 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.  
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice w godzinach urzędowania. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice (bip.babice-
stare.waw.pl) w zakładce Uchwały Rady Gminy, zamieszczono treść Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia  
27 kwietnia 2017 r. oraz treść Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Babice”. Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Stare 
Babice. Dla ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.  

Wójt Gminy Stare Babice 
/-/ Krzysztof Turek 
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ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy Mieszkańców na wspólne posiedzenie 
Komisji Rady Gminy, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. (wtorek), o godz. 14:00 w sali 
konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach. 
 
SESJA RADY GMINY Informujemy Mieszkańców, że dnia 29 czerwca 2017 r. (czwartek), o godz. 14:00  
w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach odbędzie się XXXIII Sesja Rady 
Gminy Stare Babice. 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych wyłączeniach energii 
elektrycznej w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 8:00-15:00 w Mariewie przy ulicy 
Łąkowej nr 1, 5, 11, 15 oraz ulicy Kwiatowej od nr 109 do nr 127 i od nr 118 do nr 142. 

 
 

 SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
 Stare Babice, dnia 23 czerwca 2017 r. Nr 531 

    www.stare-babice.pl 
 


