
 
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne dotyczące 
koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stare Babice 
„Sienkiewicza – Zielona”. Obszar ten zawarty jest pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińską, ul. Zieloną 
a ul. Pohulanka. Koncepcja planu miejscowego będzie udostępniona do 31 stycznia 2018 r.  
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie urzędu gminy, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,  
w pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie 
internetowej www.babice-stare.pl w zakładce Dla Inwestora – Plany miejscowe w przygotowaniu. 
Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi wnioskami do planu, proszone  
są o przybycie do urzędu, pok. nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do 
tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym. Zainteresowani swoje uwagi mogą 
składać do 9 lutego 2018 r. Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy 
Stare Babice Nr XVII/163/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – 
Zielona”. Z pełną treścią uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare 
Babice na stronie: www.bip.stare-babice.waw.pl. 
 
DYŻURY RADNYCH DO CZERWCA 2018 Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w 2018 roku  
(do końca czerwca) Radni Gminy Stare Babice będą pełnić dyżury wg następującego harmonogramu:  

 Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz (Koczargi Stare), tel. 507-031-712, w każdą  
środę w godz. 13:00 - 15:00 w budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 32, pok. 15 (1. piętro). 

 Radni: 
Lucyna  Skrzeczkowska (Stare Babice), tel. 608-472-693,  
Michał  Starnowski (Stare Babice), tel. 796-920-796, 
Jerzy  Piętocha (Latchorzew), tel. 607-171-744, 
Karolina Bielińska (Klaudyn), tel. 600-369-104, 
Dariusz Sobczak (Janów, Kwirynów), tel. 601-852-783,  

pełnią dyżury telefoniczne, lub w razie potrzeby, po uprzednim umówieniu się, w każdą środę  
w godzinach 18:00 – 19:00 w urzędzie gminy, ul. Rynek 32, sala konferencyjna (1. piętro). 

 Radny  Remigiusz Fijołek (Borzecin Duży), tel. 513-608-625, pełni dyżur telefoniczny, lub w razie 
potrzeby po uprzednim umówieniu w ostatni piątek  miesiąca w godz. 18:00 - 19:00 w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 828.  

 Radni: 
Leszek  Poborczyk (Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów), tel. 602-483-833, 
Sławomir  Sumka (Wojcieszyn), tel. 501-652-217, 
Justyna  Szczepanik (Mariew i Buda, Stanisławów, Zalesie, Wierzbin), tel. 509-174-743, 
Ewa  Kawczyńska (Blizne Jasińskiego), tel. 505-348-007, 
Krzysztof  Szuba (Borzecin Mały, Topolin), tel. 792-837-373, 
Krzysztof Kalinowski (Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj), tel. 500-150-119, 
Paweł Karczmarek (Lipków), tel. 660-410-259, 
Hubert  Stawiski (Babice Nowe, Zielonki-Parcela), tel. 501-555-915, 

pełnią dyżur telefoniczny. 
 
Podczas dyżurów mogą Państwo zgłaszać wnioski  i postulaty oraz inne trudne sprawy, których 
załatwienie wymagałoby  włączenia  się radnej/ radnego  z  danego terenu. 
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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 


