
 

 
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice 

 

Szybko minął kolejny rok i już zbliża się tak wyczekiwane przez wszystkich Boże Narodzenie. 

Życzę Państwu, aby magia tego wyjątkowego święta sprawiła, że radość i miłość zawitają do każdego 

domu, a spokój i szczęście zagoszczą w naszych sercach. 

Spędźmy te chwile przy wigilijnym stole z najbliższymi, wolni od sporów, w ciepłej atmosferze życzliwości 

i spokoju. 

Zdrowych, wesołych świąt i pomyślności w nadchodzącym 2018 roku życzę wszystkim Państwu. 

 

Wójt Gminy Stare Babice 

Krzysztof Turek 

 

GMINA, URZĄD, TEREN 

 

SESJA RADY GMINY Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się w dniu 

21 grudnia 2017r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2017/2018  
Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych 
warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego)  
na terenie gminy odpowiedzialni są: 

 za drogi wojewódzkie: ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117, 

 za drogi  powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, 
Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Szkolna, Kosmowska – Zarząd Dróg Powiatowych w 
Ożarowie Maz., tel. 227 221 380. 

 za drogi gminne – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice, tel. 227 229 535. 
Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest Spółdzielnia  Usług 
Rolniczych w Starych Babicach, tel. 227 229 681. W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu  
podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy 
Stare Babice ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem chodników  nie 
będących  
w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się GPK Eko-
Babice Sp. z o. o. w Starych Babicach, tel. 227 229 008. 
Przypominamy również mieszkańcom gminy,  że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku  w gminach  nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania 
czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości. 

ZAPROSZENIA 

 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wspólne kolędowanie, które 

odbędzie się 10 stycznia 2018 r. o godz. 19:00 w nowej sali koncertowej Domu Kultury w 

Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2. Wystąpią: Gminna Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego 

oraz soliści i Chór „Babiczanie” pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego. Wstęp wolny. 

 SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
 Stare Babice, dnia 21 grudnia 2017 r. Nr 553 

    www.stare-babice.pl 
PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący 

przejścia dla pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 


