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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 

 

 
 

 

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STARE BABICE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 R. 

 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stare Babice! 
Ostatnio na terenie naszej gminy propagowany jest List Otwarty do Mieszkańców Gminy Stare Babice pt. 
„Nie Dajmy się Uśpić…” skierowany w szczególności do Mieszkańców Latchorzewa, Kwirynowa, Janowa, 
Klaudyna i Starych Babic podpisany przez siedmioro Radnych Rady Gminy Stare Babice.  
Pragnę poinformować Państwa, że treść tego listu wprowadza w błąd opinię publiczną naszej gminy. Uchwała 
Rady Gminy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice nie dotyczy działki nr 180 w Janowie, ponieważ ta 
sprawa została zamknięta w zeszłym roku, o czym informowałem Państwa m.in. w artykule „Demokracja 
przemówiła, kliniki nie będzie” w numerze nr 7 (251) Gazety Babickiej. Obecna uchwała rady gminy dotyczy 
potrzeby modernizacji naszego studium w innych obszarach. W trybie zmiany studium sprawa działki w Janowie 
jest zamknięta. Natomiast sytuacja prawna uległa radykalnej zmianie za sprawą nowej ustawy, która niedawno 
weszła w życie.  
„Lex developer” – ustawa Sejmu RP która dotyczy również działki w Janowie. Dla terenów „powojskowych”  
i podobnych, Sejm RP uchwalił ustawę „O ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji  mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących”. Ta ustawa niesie ze sobą zagrożenie, ponieważ niezależnie od postanowień 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a dla takich terenów, jak działka nr 180  
w Janowie, również postanowień Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,  
w trybie specjalnym, inwestor zyskuje prawo do budowy osiedli mieszkaniowych na tym terenie.  
Co możemy zrobić? Dlatego w świetle wyżej przedstawionego stanu prawnego nawoływanie do ponownego 
składania wniosków do studium w sprawie działki nr 180 w Janowie jest bezprzedmiotowe. Apeluję jednak do 
Państwa o wspólne działanie zmierzające do zmiany przedmiotowej ustawy sejmowej, czyli „Lex developer”,  aby 
zapobiegać prawdziwym zagrożeniom. Gmina poczyniła już pierwsze kroki w tym kierunku i potrzebujemy 
Państwa poparcia dla dalszych działań. Razem powiedzmy „NIE” osiedlom na działce nr 180 w Janowie. O dalszych 
krokach będę Państwa informował. 
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/-/ 
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UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie z komunikatem  
PGE Dystrybucja S.A. z dnia 21 września 2018 r. planowane są następujące przerwy w dostawie energii 
elektrycznej: 27 września 2018 r. w godz. 9:00-14:00 w Lipkowie przy ul. Jastrzębia, Izabelińskiej 113, 120, 
122, 124. 
 
SPOTKANIE SOŁECKIE DLA MIESZKANCÓW JANOWA odbędzie się 21 września, godz. 18:00 (II termin 18:15) 
Karczma w Janowie, ul. Andersa 74. Zapraszamy! 
 

ZAPROSZENIA 
POTAŃCÓWKA POD GIRLANDAMI Serdecznie zapraszamy na ostatnią w tym roku międzypokoleniową 
„Potańcówkę pod girlandami”, która odbędzie się 22 września 2018 r. w godz. 18:30 – 23:00 na Polanie Dwóch 
Stawów w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej. Do tańca będzie przygrywał zespół na żywo, a w przerwach 
swoimi setami bawił nas będzie DJ. Zapraszamy, wstęp wolny! 
 
KLAUDYNIADA 2018 Serdecznie zapraszamy na tradycyjne spotkanie mieszkańców Klaudyna, czyli 
„Klaudyniadę”! Wydarzenie odbędzie 23 września 2018 r. w godz. 14:00-18:00 przy Hotelu „Stawisko” w 
Klaudynie, ul. Ciećwierza 14.  
 
1. SPEKTAKL Z  CYKLU "SPOTKAJMY SIĘ WSZYSCY W TEATRZE” odbędzie się w Domu Kultury Stare Babice  
29 września 2018 r. o godz. 19.00. Będzie to słowno-muzyczny monodram w wyk. Jolanty Żółkowskiej - historia 
kobiety po pięćdziesiątce, której życie nieoczekiwanie zmienia się. Zachęcamy do uczestnictwa i zakup biletów  
w bardzo przystępnej cenie 30 zł na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury w Zielonkach-Parceli. 
 
"Z UŚMIECHEM" - TURNIEJ SPORTOWY SENIORÓW odbędzie się 29 września 2018 r. w godz. 10:00 - 15:00 
przy Strefie Rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym. Zapraszamy wszystkich seniorów! 


