
 

 
 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY 
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!  
 
W związku z dyskusją toczącą się w mediach społecznościowych na temat odbioru sprzed posesji odpadów 
zielonych, przedstawiam Państwu fakty dotyczące tej sprawy. 
Dobiega końca 2,5-letnia umowa z firmą BYŚ na odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie. Od kilku miesięcy 
dokonujemy analiz i chcemy wprowadzić zmiany poprawiające funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami  
w okresie obowiązywania nowej umowy. Pewne zmiany wynikają wprost z noweli ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, ale w większym zakresie wynikają z potrzeby wyeliminowania mankamentów 
dotychczasowych rozwiązań. Dotyczy to głównie odbioru tzw. odpadów zielonych oraz funkcjonowania Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mizikowskiego. Po przeprowadzeniu ostatnich analiz, 
zdecydowałem, że bez dużego ryzyka zwiększenia kosztów, można zwiększyć liczbę odbieranych worków 
odpadów zielonych do 10 sztuk od jednej posesji miesięcznie, czyli 5 szt. jednorazowo. Natomiast PSZOK będzie 
otwarty przez 5 dni w tygodniu, od wtorku do piątku w godzinach 14:00-18:00, a w soboty w godz. 10:00-16:00 
(w okresie letnim).  
Jednak wszelkie tego typu zmiany może uchwalić jedynie rada gminy, niestety Referat Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Stare Babice nie zdążył przygotować stosownego projektu uchwały na ostatnią sesję 31. maja br., dlatego 
zostanie on przedłożony pod obrady rady gminy na czerwcowej sesji.  

Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
SZKOŁA W ZIELONKACH–SPOTKANIE RODZICÓW Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie poświęcone 
organizacji roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli. Podczas spotkania zostaną 
przedstawione założenia i koncepcja nowej szkoły, argumenty dlaczego warto uczyć się w nowej szkole oraz opinie 
i sugestie. Na spotkaniu będą dostępne również listy dzieci przyjętych do szkoły w Zielonkach z podziałem na 
klasy. Spotykamy się dnia 13 czerwca o godz. 18:00 w sali gimnastycznej babickiej szkoły podstawowej, ul. Polna 
40, Stare Babice. 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych wyłączeniach energii elektrycznej  
w dniu 2 czerwca 2017 r. w godz. 8:00-15:00 w Klaudynie przy ulicach: Tęczy oraz Zorzy. 
 
6 CZERWCA ZAWYJĄ SYRENY Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r., w godz. 9:00-13:00 
w ramach ćwiczenia  RENEGADE-SAREX-17/I, zarządzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, zostanie 
przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania z głośnym uruchomieniem syren 
alarmowych. Celem treningu będzie sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności 
o zagrożeniach z powietrza. 

ZAPROSZENIA 
 
JUBILEUSZ 85-lecia OSP W BORZĘCINIE DUŻYM Gorąco zapraszamy Mieszkańców na obchody 
85. rocznicy powstania OSP w Borzęcinie Dużym, które odbędą się dnia 3 czerwca 2017r. Uroczyste otwarcie 
nowej remizy nastąpi o godz. 14:00. Więcej informacji na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”.  
 
GMINNY DZIEŃ DZIECKA Serdecznie zapraszamy całe rodziny na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 
4 czerwca 2017 r. w godz. 13.00-18:00 w Strefie Rekreacji Dziecięcej przy ZSP w Borzęcinie Dużym.  
W programie m.in. pokaz baniek mydlanych, występy taneczne, pokazy akrobatyki i karate, zajęcia plastyczne, gry  
i zabawy z animatorami i wiele innych. 
 
CZY CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE W SWOJEJ GMINIE? DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE Zapraszamy Mieszkańców 
na debatę o bezpieczeństwie, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r., w godz.: 17:30-19:30 w sali 
konferencyjnej urzędu gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb  
i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymianę informacji z mieszkańcami  
o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólne metody ich eliminowania. 
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