
 

 
 

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: - projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego, - projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej, 
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska 
– Mizikowskiego”. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) oraz 
Uchwały Nr XVII/158/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego, Uchwały Nr XXIII/219/16 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi 
Mariew przy ul. Spacerowej, Uchwały Nr XVII/161/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice 
„Warszawska - Mizikowskiego”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: - projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej, - projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od  10 lipca do 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.stare-babice.pl 
w zakładce „Dla Inwestora”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 
o godz. 1700. Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 353), osoby  prawne 
i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd 
Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, 
w terminie nieprzekraczalnym do dnia 18 sierpnia 2017 r. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają 
rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym 
oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. 

Wójt Gminy Stare Babice 
(-) Krzysztof Turek 
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UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych wyłączeniach energii 
elektrycznej w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) w godz. 7:00-16:00 w Latchorzewie przy ulicach: 
Decowskiego 2 i przyległe, Zająca, Grupy Kampinos, Armii Krajowej, Baczyńskiego od nr 2 do nr 10, 
Kompanii Jerzyków od nr 10 do nr 26, Kusocińskiego, Powstańców Styczniowych, Grabowskiego, 
Hubala Dobrzańskiego od nr 81 do 115 (tylko numery nieparzyste), Kobendzy od Armii Poznań do 
Hubala Dobrzańskiego, Armii Poznań do Wójcickiego, Jastrzębowskiego, Padlewskiego, Janowskiego, 
Wójcickiego, Oddziału Dzieci Warszawy oraz w dniu 5 lipca 2017 r. (środa) w godz. 8:00-18:00 
w Zielonkach-Parceli przy ulicach: Okrężna i Południowa oraz w godz. 10:00-14:00 
w Wojcieszynie przy ulicy Trakt Królewski - numery 17/1, 17/2, 17/3, 17/4. 
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