
 
 

Babinicz 2013 wybrany. Nagrodę Babinicza za długoletnią pracę samorządową otrzymała Mieczysława Majchrzak. 
Ogłoszenie wyniku i wręczenie statuetki odbyło się na dorocznej gali noworocznej w ożarowskim Hotelu 
"Mazurkas". Pani Mieczysława Majchrzak jest wieloletnim pracownikiem administracji gminnej, brała udział w 
tworzeniu samorządu w 1990 roku. Obecnie pełni funkcję Kierownika Biura Rady Gminy Stare Babice. Za działania 
podejmowane na rzecz społeczności, w której mieszka, została odznaczona srebrną odznaką honorową "Za zasługi 
dla Warszawy". Jej wieloletnie zaangażowanie i oddanie sprawom publicznym znacząco przyczyniły się do rozwoju 
wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. 
 
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
Przestrzennego części wsi Stare Babice. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm. Rada Gminy Stare Babice podjęła Uchwałę Nr 
XXXIII/333/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części terenów położonych w Gminie Stare 
Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew 
Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. Wprowadzone zmiany dotyczą następujących obszarów: części 
wsi Lipków, wsi Stare Babice, wsi Stare Babice. 
Wnioski do planu związane z wprowadzonymi zmianami należy składać na piśmie w terminie do dnia 15-01-2014 r. 
adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uchwała wraz z 
załącznikami graficznymi dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
 
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

Przestrzennego części wsi Stare Babice. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice 

podjęła Uchwałę Nr XXXIV/338/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar  części wsi Stare Babice w rejonie położonym 
pomiędzy ulicą Osiedlową, ulicą Koczarską, ulicą Tadeusza Kutrzeby, a rowem melioracyjnym Z-7.  

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 10-02-2014r. adres: Urząd Gminy Stare Babice 
ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice . Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uchwała Nr XXXIV/338/13 z dnia 19 grudnia 
2013 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  

Szukamy opiekunów dla znalezionych zwierząt. Informacje wraz ze zdjęciami zwierząt na stonie www.babice-
stare.waw.pl w zakładce „Ochrona Środowiska”. Wszelkie informacje w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy oraz pod telefonem: (22) 730-80-12 

Nowe telefoniczne centrum kontaktu 19115. Nowe wspólne centrum kontaktu Urzędu m.st. Warszawy, urzędów 
dzielnic i miejskich jednostek, którego zadaniem jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji między 
mieszkańcami i warszawskim samorządem. Pod numerem 19115 można także uzyskać wszelkie informacje 
związane z funkcjonowaniem warszawskiej komunikacji miejskiej. Centrum funkcjonuje przez 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu. 
 

Policja prosi o pomoc. Policja poszukuje świadków uszkodzenia mienia. 20 grudnia 2013 roku w Kampinosie 
nieznani sprawcy dokonali spalenia równiarki zaparkowanej na posesji przy ul. Niepokalanowskiej. Świadkowie lub 
osoby mogące udzielić informacji pomocnych w ustaleniu sprawców proszeni są o kontakt z prowadzącym sprawę 
st. sierż. Sebastianem Grala pod numerem telefonu (22) 60 43 227 lub całodobowo z dyżurnym Komendy 
Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach (22) 752 80 00. 

 

UWAGA! ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW! Nowy podział Gminy na 14 rejonów dla zabudowy 
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z wykazem ulic oraz harmonogramami odbiorów do pobrania na stronie 
www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Czysta Gmina” 
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