
 
 

Rodzinne Kolędowanie. Przedszkole w Blinem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b zaprasza ma „Rodzinne kolędowanie” 

w dniu 14 stycznia 2015 o godz. 15:00. Osoby chętne do kolędowania w V przeglądnie kolęd i pastorałek proszone 

są o zgłoszenie telefoniczne pod nr (22)-721-15-69 
 

Spotkanie opłatkowe Seniorów. Klub Seniora „Nadzieja” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Starych Babicach serdecznie zapraszają na Spotkanie Noworoczne Seniorów Gminy Stare Babice, które 

odbędzie się 10 stycznia 2015 o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. Zapraszamy.  
 

Zima w lesie – ferie zimowe. Powiat warszawski Zachodni zaprasza na ferie zimowe 19-23 stycznia 2015r.  

w Gościńcu Julinek- SOSW Leszno. Impreza jest adresowana do grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

W ofercie  wspaniałe atrakcje, a wśród nich: kulig, zajęcia z jeździectwa na ujeżdżalni, warsztaty garncarskie, 

narciarstwo biegowe, gry i zabawy ruchowe. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu- Radosław 

Karpiński tel. 604-19-97-57 
 

Nieodpłatne szkolenie dla rolników. Doradztwo rolnicze przyjmuje zapisy na bezpłatne szkolenie  

w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2015 o godz. 9:30  

w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.  Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy kierować pod 

telefonicznie 724-150-159, doradca Marek Kłujszo lub Kierownik Zofia Rutkowska 606-497-254.  
 

Zbieranie Wniosków Do Zmian W Planie Zagospodarowania Przestrzennego:  

1) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 23 października 2014 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Zielonki Wieś 

2) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/424/14 z dnia 23 października 2014 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych 

obszarach gminy Stare Babice.  

Wnioski do w/w planów należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub 

drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 

Stare Babice w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 

jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot 

wniosku.  Plan miejscowy dotyczy wyznaczenia zabudowy zagrodowej na różnych obszarach gminy Stare Babice. 
 

Od Stycznia 2015 Nowa Stawka Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Na sesji 23 października 

2014r. Rada Gminy uchwałą nr XL/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 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.  

 

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE. W najbliższym czasie wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają 

informację od Wójta Gminy o indywidualnych kontach bankowych , na które należy wnosić opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 9 stycznia 2015 r. Nr 422 
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