
 

 
 

 
GMINA, URZĄD, TEREN 

 
SESJA RADY GMINY Informujemy mieszkańców o posiedzeniu Rady Gminy Stare Babice. XXVII Sesja Rady 
Gminy odbędzie się 14 marca o godz. 15:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w 
Starych Babicach. 
 
WYCINKA DRZEW W GRANICACH KPN Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego informuje,  
że zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową  
w granicach parku narodowego wydaje się wyłącznie po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego.  
 
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 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. 
 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA PODOPIECZNYCH GOPS Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016, 14 marca 2017 r. w godz. 9:30 - 12:30 zostaną 
wydane paczki żywnościowe dla podopiecznych GOPS w Starych Babicach. Miejsce wydawania paczek: 
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. Żywność przydzielana będzie za miesiące: styczeń, luty i marzec 
2017 r.  
Jednocześnie informujemy o zmianie kryterium dochodowego w Programie Operacyjnym Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób 
spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej, czyli 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby żyjącej  
w rodzinie. 

OGŁOSZENIA 
 

ZNALEZIONO PSA 7 marca wieczorem w Starych Babicach znaleziono psa rasy York. Pies miał na sobie 
kolorowe szelki i kucyka z gumki koloru różowego. Czeka na właściciela w klinice weterynaryjnej,  
tel. 22 796 02 00. 
PIES SZUKA DOMU Samiec mieszaniec około 3 lat. Wykastrowany. Nie lubi przebywać w domu, potrzebuje 
przestrzeni do biegania, ma w sobie mnóstwo niespożytej energii. Pies jest bardzo miły i łagodny w 
stosunku do ludzi i innych zwierząt. Szuka dla siebie nowego, odpowiedzialnego domu. Kontakt tel.: 
600 809 248. 
ZNALEZIONO SUCZKĘ 22 lutego w Zielonkach znaleziono małą czarną sunię o lśniącej sierści i dużych 
uszach. Kontakt tel.: 506 941 412. 
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