
 
 
PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w miejscowości Latchorzew i Borzęcin Duży. We wsi Latchorzew działka o pow 0,0660 ha, cena wywoławcza 
440, tys. zł, natomiast działka w Borzęcinie Dużym o powierzchni 0,3953 ha, cena wywoławcza 1384 tys. zł.. Przetarg odbędzie 
się  dnia 16 września b.r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach, działka w Latchorzewie o godz. 10:00, 
natomiast działka w Borzęcinie Dużym o godz. 12:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium 
najpóźniej do dnia 12.09.2013 r. wysokość wadium 5% wartości ceny wywoławczej. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać 
informację w Referacie Gedezji i Gospodarki Nieruchomościami  (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej 
www.bip.stare-babice.waw.pl.  
 

PRZEBUDOWA DROGI PRZY UL. RYNEK 21. W lipcu rozpoczęły się prace przy budowie drogi dojazdowej  

i parkingów przy budynku komunalnym z Ośrodkiem Zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21, które potrwają 4 miesiące.  
W ramach inwestycji uzyskamy asfaltową drogę dojazdową, nowe miejsca parkingowe z odwodnieniem, oraz ciąg pieszo 
rowerowy z oświetleniem, łączący ul. Rynek z chodnikiem prowadzącym od kościoła do szkoły. W trakcie wykonywania prac 
znacznie utrudniony będzie dojazd do Ośrodka Zdrowia (stały dojazd tylko dla karetki pogotowia ratunkowego i ambulansów) 
jak również nie będzie można parkować na dotychczasowych miejscach parkingowych. Prosimy o korzystanie z parkingów przy 
urzędzie, kościele, poczcie i wzdłuż ul. Hubala-Dobrzańskiego. Za utrudnienia przepraszamy.  
 

NABÓR PRACOWNIKA.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  poszukuje kandydata na stanowisko  pracownika socjalnego. Warunki 

zatrudnienia umowa o pracę na zastępstwo tj. na czas nieobecności pracownika. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać  
u Kierownika GOPS   ( ul. Rynek 21, I piętro, pokój 30)  nr tel. 22-722-94-51) lub na stronie internetowej  www.bip.babice-stare.waw.pl.  
Oferty należy składać do 25 lipca  b.r. do GOPS ( ul. Rynek 21, 05-083 Stare Babice) , poczta elektroniczną  gops@babice- stare.waw.pl,  
 

WÓJT GMINY STARE BABICE ZAPRASZA do udziału w  tematycznych spacerach krajoznawczych po Gminie Stare Babice.  

W najbliższych miesiącach począwszy od lipca turyści i mieszkańcy naszej  gminy będą mogli odwiedzać  
z przewodnikiem  ciekawe miejsca związane z historią, dziedzictwem kultury, współczesnym rozwojem gminy i atrakcjami 
przyrodniczymi. Każdy ze spacerów będzie trwał od 2 do 3 godzin, w zależności od długości trasy. Zadanie polegające m.in. na 
organizacji 15 spacerów tematycznych realizowane jest w ramach operacji „ Obchody 700-lecia Starych Babic”, 

 dofinansowanej ze środków PROW 2007-2013 r. Spacery prowadzi Fundacja Hereditas.  
Tematy lipcowych spacerów: 

1. 21 lipca 2013 r. (niedziela), godz. 17.00-19.00: "Podwarszawskie dolce vita (pałac w Zielonkach)", spotkanie przy 
wejściu do pałacu, prowadzi Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy. Po spacerze zapraszamy do 
udziału w koncercie w ramach Festiwalu Muzycznego w Krainie Chopina ( godz. 19.00)wykonawcy: Jadwiga Kotnowska 
- flet Anna Sikorzak-Olek – harfa. 

2. 27 lipca 2013, (sobota), godz. 16.00-18.00: "Rycerze od św. Jerzego (z wizytą w kościele w Borzęcinie)", spotkanie przy 
wejściu do kościoła, prowadzi Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy. Udział w spacerach jest 
bezpłatny.  

 

Konto do opłat za wywóz odpadów: Zgodnie z uchwałą Nr XXV/251/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013 

roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości ustalonej w deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy, należy wnosić bez 

wezwania, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Opłatę należy wnosić na rachunek: Urząd Gminy 

Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice WBS W-wa Oddz. Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008. W tytule 

przelewu należy wpisać, jako płatnika – osobę która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz dopisek: „opłata za gospodarowanie odpadam i nr ID-....”(ID jest numerem identyfikującym posesję 

nadanym przez Urząd Gminy, o którym właściciele posesji zostaną pisemnie powiadomieni). Osoby, które jeszcze nie złożyły 

deklaracji na odbiór odpadów komunalnych powinny niezwłocznie je wypełnić  i złożyć w Urzędzie Gminy.  

 

Wywóz odpadów w 2013 roku (lipiec-grudzień): Obszar Gminy Stare Babice podzielono na 15 rejonów dla zabudowy 

jednorodzinnej oraz wyszczególniono dodatkowo rejon zabudowy wielorodzinnej. Został przygotowany harmonogram   

z wykazem rejonów i ulic a także wywozu odpadów w drugim półroczu 2013 roku dla każdego obszaru. Harmonogram jest 

dostępny na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl.Szczegóły i informacje można uzyskać w Referacie Ochrony 

Środowiska pok. nr 12 na parterze oraz pod nr telefonu. 22-722-90-06 i 0 506-587-282.Odpady komunalne niesegregowane 

oraz bioodpady – będą odbierane co dwa tygodnie, odpady segregowane (papier, plastik, szkło i drobne metale) – będą 

odbierane raz na miesiąc.  
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