
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa o planowych 
przerwach w dostawie energii elektrycznej*: 

 12 marca w godz. 8:00-16:00 w Klaudynie przy ul. Lutosławskiego od nr. 1 do 29 i nr. 2 do 40A, 
Sikorskiego od nr. 103 do 111, 106 i 108, Rodzinnej 2, 4, 6, 7, Góreckiego, Krzyżanowskiego 59, 60, 64A, 46, 
Nałęczów 2, 6, Komedy 2, 4, 10, Niemena nr 1, 5, 7, 2, 4, Kiepury, Ciećwierza od nr. 28 do 88 i od nr. 25 do 75,  

 12 marca w godz. 14:00-16:00 w Klaudynie przy ul. Kiepury, Sikorskiego od firmy DURAL do Ciećwierza 
i ul. Ciećwierza od Sikorskiego do nr. 77 i 88,  

 13 marca w godz. 8:00-15:00 w Lipkowie Kolonii od nr. 114A do nr 118,  
 13 marca w godz. 8:00-10:00 w Klaudynie przy ul. Bacewicz, Wiłkomirskiego, Wieniawskiego, Ravela, 

Czajkowskiego, Paganiniego, Lutosławskiego, Szymanowskiego nr. 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Verdiego, Mozarta,  
 13 marca w godz. 11:00-13:00 w Koczargach Starych przy ul. Dębowej od nr. 1 do 15b i 16, Górki od nr. 48 

do 52, Cisowej, Klonowej od nr. 10 do 34 i od nr. 11 do 39, Lipowej, Brzozowej,  
 13 marca w godz. 14:00-16:00 w Kwirynowie przy ul. Sikorskiego od nr 11 do nr 62, i w Starych Babicach 

przy ul. Polnej nr 1 i 2, 
 14 marca w godz. 8:00-10:00 w Stanisławowie od nr 7 do 52,  
 14 marca w godz. 9:00-14:00 w Klaudynie przy ul. Prokofiewa nr 20 i 20A,  
 15 marca w godz. 11:00-13:00 w Babicach Nowych przy ul. Ożarowskiej,  
 15 marca w godz. 14:00-16:00 Wojcieszynie przy ul. Warszawskiej od nr. 589 do 683 i od nr. 702 do 762, 

oraz w Wierzbinie przy ul. Warszawskiej od nr. 589 do 683 i od nr. 702 do 762, Królowej Marysieńki od 
Warszawskiej do nr. 74,  

 16 marca w godz. 8:00-10:00 w Zalesiu przy ul. Trakt Królewski oraz w Borzęcinie Dużym przy ul. Trakt 
Królewski.  

* komunikat PGE z dnia 9 marca 2018 roku 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE 
BABICE 
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Babice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r.  
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pok. nr 3, w godzinach otwarcia urzędu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
26 marca 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pok. 24. Zgodnie z 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 13 kwietnia 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 13 kwietnia 
2018 r. Złożone uwagi rozpatrywane są przez Wójta Gminy Stare Babice. Uwagi złożone po upływie ww. terminu 
pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Stare Babice 
(-) Krzysztof Turek 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA jest nieczynna w marcu. Trwa przeprowadzka do nowej siedziby  
w kompleksie edukacyjno-kulturalnym-sportowym w Zielonkach-Parceli. Biblioteka w przestronnych, nowych 
pomieszczeniach zaprosi wkrótce czytelników. 
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    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 


