
 
SESJA RADY GMINY 23 października  2014 r. odbyła się  XLII Sesja Rady Gminy.  Rada podjęła dziewięć  uchwał, z ich treścią 
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.  
 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Na sesji 23 października 2014r. Rada Gminy uchwałą nr 
XLII/418/14  ustaliła nową  stawkę opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób 
selektywny. Nowa stawka wynosi 9 zł za każdą osobę zamieszkująca nieruchomość.  Zaś stawka opłaty za  odpady, które  nie 
są zbierane w sposób selektywny, nie uległa zmianie, jest utrzymana w wysokości 17 złotych, za każdą osobę.  Nowa stawka 
za zbierane odpadów w sposób selektywny będzie obowiązywać od stycznia  2015r.   W związku z tym, że opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, 
opłatę za odpady selektywne za grudzień 2014 r. należy dokonywać do 10 stycznia 2015 r. wysokości 12 zł za każda osobę 
zamieszkałą na nieruchomości,  zaś w lutym za styczeń według nowej stawki, czyli - 9 zł za osobę.  
  

SCALENIA I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W BORZĘCINIE DUŻYM I MAŁYM  Dnia 27 października br. (poniedziałek) w 
godzinach 15.00-17.00 pracownicy merytoryczni Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy będą 
pełnili dyżur w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (wejście główne) i udzielali informacji odnośnie 
procedury scalenia i podziału nieruchomości pomiędzy ulicami Warszawską a Kosmowską we wsi Borzęcin Duży i Borzęcin 
Mały. Wszystkich zainteresowanych procedurą scalenia serdecznie zapraszamy. 
 

ZMIANA DZIELNICOWYCH I REJONÓW Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego   informuje, że 
nastąpiła zmiana dzielnicowych oraz rejonów służbowych dzielnicowych w gminach: Stare Babice, Izabelin, Błonie, Łomianki, 
Ożarów Mazowiecki. Nowy wykaz ulic i miejscowości został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  kppbabice.policja.waw.pl. 
 

WYBORY SAMORZĄDOWE   Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory  wójta odbędą się  
16. listopada 2014 r. Zachęcamy do odwiedzania strony  www.bip.stare-babice.waw.pl , gdzie w zakładce „Wybory” są 
umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, komunikaty, uchwały Gminnej Komisji   Wyborczej dotyczące tych wyborów.   
Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała   43  listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez 16 
komitetów. W dwóch okręgach Nr 11 (Koczargi Stare) i 12 (Wojcieszyn) zgłoszono po jednym kandydacie.  W związku  z tym 
Gminna Komisja Wyborcza na podstawie przepisów   Kodeksu wyborczego wezwała pełnomocników komitetów wyborczych 
do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach, w terminie do dnia 13 października 2014 r. 
W podanym  terminie w okręgu nr 11 (Koczargi Stare) zgłoszono kandydata.  Natomiast do okręgu nr 12 (Wojcieszyn)  nie 
zgłoszono dodatkowej listy kandydatów . W związku z tym, zgodnie z kodeksem wyborczym, w okręgu nr 12  głosowania nie   
przeprowadza się.  Tak więc, łącznie  na radnych do  Rady Gminy Stare Babice zarejestrowanych jest  44  kandydatów.     
Ponadto Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa 
komitety wyborcze.  Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare Babice  i kandydatach  na 
Wójta Gminy Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej, BIP-ie i w formie 
Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej będzie rozplakatowany na ogłoszeniowych tablicach sołeckich i wyborczych,  
zlokalizowanych na terenie gminy.    
 

MIEJSCOWE  PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Rada Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 roku 
podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
1) części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego  pomiędzy ulicami Warszawską (drogą wojewódzką nr 580), 

Spacerową, Trakt Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki.   
2) części wsi Zielonki Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na obszarze  około 14 ha położonego po 

północnej stronie ul. Południowej bezpośrednio  przy granicy z gminnymi  terenami  sportowymi. 
Gmina Stare Babice przystępuje również  do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ww. planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko. Dokumentacja sprawy wyłożona jest  do wglądu w Referacie Planowania  Przestrzennego w pok. Nr  4 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowani mogą wnosić wnioski na piśmie w terminie do dnia 21 listopada 
2014 r.. Należy je składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, 
ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

 

NABÓR Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. geodezji  
i gospodarki nieruchomościami do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Stare Babice. 
Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów i zakres zadań wykonywanych na  tym stanowisku, zostały określony w 
ogłoszeniu o naborze umieszczonym na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym BIP-ie - www.bip.stare-
babice.waw.pl. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko d.s. geodezji i gospodarki nieruchomościami” na adres Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy  (pok. 18) w nieprzekraczalnym terminie do  31 października 2014r. 
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