
 
 
Planowanie nowych terenów pod zabudowę zagrodową Wójt Gminy zaprasza osoby zainteresowane wprowadzeniem zmian  
w planie miejscowym dotyczących wyznaczania terenów pod zabudowę zagrodową na ich nieruchomości, do składania 
wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. W okresie od uchwalenia planu zagospodarowania Gminy Stare Babice po dniu 30  
czerwca 2011r. wpłynęły do Wójta Gminy wnioski około 50 osób o wyznaczenie na terenach po jednym siedlisku rolniczym, czyli  
o ustalenie w planie miejscowym we wskazanych miejscach zabudowy zagrodowej. Obecnie rozpoczęto wykonywanie analizy 
dotyczącej zasadności przystąpienia do takiej zmiany planów miejscowych.   
 Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy wyznaczenie siedlisk rolniczych byłoby 
zgodne z tym dokumentem, gdyż w większości obszarów struktury funkcjonalnej są one wymieniane jako funkcja dopuszczalna. 
Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do sporządzania zmiany planów miejscowych w celu wsparcia rolników 
posiadających zbyt szczupły teren zabudowy lub osób planujących realizację zabudowy zagrodowej, gdyż produkcja rolna 
wszędzie i w każdym czasie jest niezbędna dla funkcjonowania społeczności i całych społeczeństw. W procesie tym musi być 
jedynie wykazana dbałość o nierozpraszanie nadmierne zabudowy, w tym o to, aby przyłączenie gospodarstw do wodociągu i 
kanalizacji gminnej było możliwe i niezbyt kosztowne. 
Prawo Budowlane określa zabudowę zagrodową jako: „w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub 
inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych” 
Celem nowego  planu może być zarówno powiększenie istniejących siedlisk rolniczych jak też ustalenie nowych. Dlatego osoby 
zainteresowane wprowadzeniem wyżej opisanych zmian w planie miejscowym powinny złożyć wnioski dotyczące wyznaczenia 
terenu zabudowy zagrodowej na ich nieruchomości, o ile położona jest blisko istniejących terenów zabudowanych, w terminie 
miesiąca od ukazania się tej informacji. 
 
Realizacja projektu: „Senior zdrowy i aktywny” Ustalone zajęcia: 
Nordic walking środy godz. 10.00 – zbiórka przy Cmentarzu Wojskowym w Starych Babicach;  godz. 12.00 – zbiórka w Mariewie 
(pętla linii 729) 
Joga czwartki godz. 16.30; godz. 17.30 – zajęcia w Szkole Podstawowej w Starych Babicach 
Basen piątki godz. 14.30 – Łomianki; wtorek godz. 13.30 – Łomianki  
Więcej informacji można uzyskać: tel. 606 225 863  e-mail:  senior@fundacjakim.pl 

 
ROWER dla niepełnosprawnych Fundacja „ECO Textil od WAS dla WAS” zwraca się z propozycją współpracy, która ma na celu 
pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco 
Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Podczas kampanii potrzebującym 
przekazywane są specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. Fundacja zwraca się również z prośbą o pomoc w odnalezieniu i 
wytypowaniu osób, którym taki sprzęt jest potrzebny. Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych proszone są o kontakt. 
Wymagane dokumenty to:  wniosek z opisem sytuacji materialnej oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz 
orzeczenie o niepełnosprawności. Kontakt: Fundacja „Eco Textil dzieciom Niepełnosprawnym dla WAS od NAS”, ul. Żurawia 1, 
26-110 Skarżysko-Kamienna; tel. +48 600 854 648; www.ecotextil.pl 
 
Licytacja autobusu marki Renault MasteSr MR`06 Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż 
autobusu marki: RENAULT model: MASTER MR`06  3,9t, wersja 2.5dCi 150, rok prod. 2008. Autobus przystosowany do 
przewozu 3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, liczba miejsc: 15 lub 10 +3 wózki inwalidzkie. 
Cena wywoławcza samochodu wynosi 76 875 zł (wartość rynkowa pojazdu wg wyceny). Postąpienie w licytacji wynosi  800 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare 
Babice, sala im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3850 zł, 
na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 w terminie do 
dnia 19.05.2014r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. 
Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 722-95-35. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej.  
 
Mammografia Zbadaj swoje piersi. NZOZ GENEVA TRUST Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych  zaprasza kobiety w wieku 
 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 20 maja  br.  Mammobus będzie ustawiony przy Ośrodku Zdrowia w 
Starych Babicach   ul. Rynek 21. Rejestracja telefoniczna  58 325 76 20,   58 325 76 21. 
 
Gimnazjalny Piknik Naukowy Stowarzyszenie Odkrywamy Świat zaprasza na niecodzienną zabawę połączoną z nauką czyli na 
Gimnazjalny Piknik, który odbędzie się  w piątek 23 maja 2014 r. od godz. 14.30 na terenie  I Gminnego  Gimnazjum w 
Koczargach  Starych.  Program i zaproszenie na www.stare-babice.pl 
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