
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 

 

ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ Informujemy Państwa, że dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Stare Babice rozwiązaniami odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie 

Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32, pok. 24. Osoby określone w art. 11 pkt 11 ustawy o 

planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare 

Babice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1405 ze zm.) uwagi do prognozy mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Stare 

Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

25 stycznia 2018 r. 

 

GMINNA SPÓŁKA WODNA Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" zwołuje zebranie celem wyboru 

Delegatów Walnego Zgromadzenia spośród członków spółki na lata 2018-2023. Odbędzie się ono  

w dwóch terminach: 18 grudnia 2017 r. o godz. 17:30 oraz o godz. 17:45 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. 

 

SESJA RADY GMINY Zapraszamy na XXXVII posiedzenie Rady Gminy Stare Babice, które odbędzie się 

21 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 

21. 

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W związku z wejściem w życie nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy,  że od 1 lipca 2013 r. właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług  
w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności 
regulowanej na terenie Gminy Stare Babice). Do nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, 
biblioteki, apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje,  hotele, 
pensjonaty oraz domy letniskowe, ogródki działkowe.  W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie 
części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele 
nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych 
niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Więcej informacji i wykaz przedsiębiorców wpisanych 
do rejestru działalności regulowanej na: www.bip.babice-stare.waw.pl oraz w urzędzie gminy. 
 

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK-u Przypominamy Państwu, że Gminny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego (obok GPK Eko-Babice  Sp. z o. o.) w okresie zimowym (od  

1 grudnia do 31 marca)  jest czynny we: wtorki, czwartki i soboty w godzinach 12:00-16:00. 

 SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
 Stare Babice, dnia 15 grudnia 2017 r. Nr 552 

    www.stare-babice.pl 
PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący 

przejścia dla pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 
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