
 

 
 

 
GMINA, URZĄD, TEREN 

 
PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Informujemy o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej:  
7 marca w godz. 8:00-15:00 w Zielonkach Parceli przy ul. Piaskowej 6 oraz 9 marca w godz. 8:00-15:00  
w Koczargach Nowych przy ul. Warszawskiej od nr 586 do 632. 
 
UWAGA! WYCINKA DRZEW W PRYWATNYCH LASACH WYMAGA ZEZWOLENIA Starosta Warszawski 
Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. znoszące niektóre ograniczenia dla 
właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich  działce, nie 
dotyczą drzew w lasach. Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach, a nie 
przepisy wyżej wspomnianej ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być 
prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją określającą zadania z zakresu 
gospodarki leśnej. W tych dokumentach określone są ilości drewna jakie mogą być pozyskane oraz rodzaje 
zabiegów, jakie powinny być wykonane. W szczególnych przypadkach możliwe jest usuniecie drzew  
w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje 
wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie  
z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu 
gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. Organem, który sprawuje 
nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta.  Drewno pozyskane w lasach podlega 
ocechowaniu przez starostę. W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego sprawami leśnictwa 
zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (22) 733 72 46, (22) 733 72 47, (22) 
733 72 48, (22) 733 72 49, adres e-mail:wydzialsrodowiska@pwz.pl. 
 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 
r.  
(Dz. U.  2016, poz. 1657) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie 
przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego potrwa od 1 do 30 marca 2017 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin 
kwalifikacji wojskowej w dniach 2, 3 i 6 marca 2017r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie 
Mazowieckim ul. Poznańska 127, kontakt tel. do  Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej:   
(22) 733 72 75. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób 
podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby 
wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić 
się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby 
od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody. 
 

OGŁOSZENIA,  ZAPROSZENIA 
 
1. DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE W ZIELONKACH PARCELI 9 lutego podczas sesji Rady Gminy  
Stare Babice radni uchwalili założenie Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców gminy na 1. Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli. 
Spotykamy się 4 marca (sobota) o pełnych godzinach: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 przed wjazdem na 
budowę od strony ul. Rekreacyjnej. Zebrane o każdej w/w pełnej godzinie grupy, będą mogły zapoznać się  
z budynkiem szkoły, postępem prac budowlanych oraz zapytać o każdy szczegół powstającej szkoły. Uwaga! 
Z uwagi na aurę oraz otoczenie (plac budowy), prosimy o zabranie wodoodpornego obuwia! 
 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA NA WYKŁAD Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zaprasza seniorów na wykład pn. Przyczyny schorzeń cywilizacyjnych 
 - metody diagnozowania i usuwania ich skutków. Wykład odbędzie się 7 marca o godz. 16:30 w sali 
konferencyjnej urzędu gminy, ul. Rynek 21 w Starych Babicach. 

      SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY  
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