
 

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW. Starosta Warszawski Zachodni informuje o 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Stare Babice. Ze zmodernizowanym projektem 

operatu planu geodezyjno-kartograficznego gruntów i budynków można zapoznać się w dniach od 

26 lutego do 18 marca 2015 roku w Starostwie w Ożarowie Mazowieckim: Ożarów Mazowiecki ul. 

Poznańska 129/133 – budynek główny (A), I piętro pok. Nr 109 (sala konferencyjna) w godzinach: 

poniedziałek 9.30-17.00, wtorek-piątek 8.30-16.00. Każdy, którego interesu prawnego dotyczą 

dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ma możliwość w podanym terminie 

zapoznania się z danymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych. 
 
 

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2015. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych organizują XIII 

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W konkursie mogą brać udział 

rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z 

właścicieli). Regulamin i formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej 

KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 

31 marca 2015 roku. 
 
 

PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustne przetargi na: 

 sprzedaż gminnego pojazdu (autobusu) marki RENAUL MASTER 06 3,9t. Cena wywoławcza 

wynosi 54 120 zł brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w 

wysokości 5% ceny wywoławczej do dnia 9 marca 2015 roku na rachunek bankowy Gminy 

Stare Babice. Szczegóły dotyczące przetargu zawarte są w ogłoszeniu i regulaminie przetargu 

umieszczonym na www.bip.stare-babice.waw.pl. Termin przetargu (licytacji) wyznaczony jest 

na 10 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca 

Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. 

 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borzecin Duży nr ew. 

626/8 o pow. 0,1904 ha położoną na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 570 000,00 zł netto. Warunkiem 

przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej 

najpóźniej do dnia 22.04.2015 r. na konto Gminy. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 

2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare 

Babice, ul Rynek 32. 
 

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Towarzystwo Amicus w partnerstwie z 

Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w warsztacie na temat: „Możliwości finansowania 

działań organizacji pozarządowych". Termin szkolenia 23 lutego w godz. 11.00-16.00 w 

Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki, sala 

105. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2015 roku. 
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