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GMINA, URZĄD, TEREN 

 

NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Szanowni Państwo, w związku z licznymi 

pytaniami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprzejmie informujemy, że:  

 za styczeń 2019 r. obowiązują stawki z zeszłego roku płatne do 10 lutego 2019 r., czyli 19,00 zł 

od osoby na miesiąc za odpady segregowane; 29,00 zł od osoby na miesiąc za odpady 

niesegregowane, 

 od lutego 2019 obowiązują nowe stawki: 29,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane 

oraz 62,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane zgodnie z uchwałą nr IV/29/2019 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 

Po wejściu w życie w/w uchwały tj. 1 lutego 2019 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami do 

mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o nowych stawkach. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

ZMIANA DZIELNICOWEGO W STARYCH BABICACH Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach informuje, że aktualnie obowiązki 

dzielnicowego w rejonie służbowym obejmującym miejscowości: Hornówek, Izabelin, Izabelin C, 

Sieraków, Truskaw oraz miejscowość Lipków w gminie Stare Babice (ulice Jana Zamoyskiego, Józefa 

Paschalisa – Jakubowicza numery parzyste 92-116 oraz numery nieparzyste 99-131, Przy Parku) – pełni 

sierż. Patryk Raczyński. Szczegółowe informacje na stronie www.kppbabice.policja.waw.pl. 

 

ZAPROSZENIA 

 

BABINICZ 2018 Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczystość wręczenia Gminnej Nagrody 
"Babinicz 2018", która odbędzie się 2 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury 
Stare Babice w Zielonkach – Parceli. Bezpłatne wejściówki są dostępne na stronie www.biletyna.pl oraz 
w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice. W programie: występ Babickiej Orkiestry Dętej im. 
Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Zbigniewa Załęskiego, ceremonia wręczenia nagrody „Babinicz 
2018”, występ Waldemara Malickiego – wszechstronnego pianisty, solisty, kameralisty i improwizatora, 
znanego z niezwykłego kontaktu z publicznością oraz poczucia humoru. 
 
AKCJA KRWIODAWSTWA Szanowni Państwo, Wszystkich nieobojętnych na los innych ludzi prosimy  
o zgłoszenie się na najbliższą akcje krwiodawstwa organizowaną przez Międzygminny Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK „FLORIAN”. Akcja odbędzie się 3 lutego 2019 r. w godz. 9:00 - 12:30, w Laskach na 
parkingu przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Partyzantów 30. 
 
III TURNIEJ TAEKWONDO STARE BABICE CUP 2019 Zapraszamy mieszkańców na turniej taekwondo, 
który rozpocznie się 16 lutego o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach przy ul. Polnej 40. Organizatorem zawodów jest GOSIR Stare Babice oraz Klub Sportowy 
TEBEK.  
 
CROSSMINTON W ZIELONKACH-PARCELI Zapraszamy Państwa na Międzynarodowe Mistrzostwa  
ICO CROSSMINTON STARS, które odbędą się 16 lutego 2019 r. w hali sportowej GOSiR Stare Babice  
w Zielonkach - Parceli przy ul. Południowej 2. Jest to dyscyplina dynamiczna jak tenis, szybka jak squash i 
łatwa jak badminton.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biletyna.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N8kh61joXzmBkyevl4uFnmaRxNR5JzirseUqzFyMNw9gOvn8SW6eW6M0&h=AT09kfqSDswGQJQ8XcGtXcFtgLSsNJ0OpEQtbuxXhpicXblfiWnhY1CSgSgg_CM-1EeRvNIJ2XoHhy9y8dmqKa8_uc3D_S1-Jmn2h9zSBe7530BJjLRHdvAVnnD1p5NoZlmM-r-O8j15HO7RUn8PI76jWS3NuPXiR5GGTXsz301FqP3y-JcDIl-c2PkZTLmUZYZH__Xtn7sRtrOT_N1H22tuQ9MgZ6Kt3sTvDTodQL4xzstnjJF9uJwrPtCsPab9KxyBEiwz_bIPJ9I8MGUwLFsXK71GujwFu19GgOXJ0aPXR5QSIlZjKOjl0WYotr5V6yqNhlTnUwi-U56Fpt6kdTNkpuMGhzYYXWmzyp9p3-KoNRxMfIlWXPUbRtEkQcek7KlvA7T_FhcleqVGVzm2vNTgTOLcXoacPitS4oG_zdMPiMB18ZLtWOb8cx6TikXuG1nFqIW9pw_iMThM7pZaF_jwbHVoVKC55RESy1nCSd1EZeIceDIALTjoSP8j4gNYj1J8q2C1eoGPxrMxAwTa0IpXsZciboCQU6_kZ0tH10_5vNhfnszddZ7EiKZGV2AswwkAGCCgeIDRpDtm6CnY9FrOZW3g9M0xnIL26JDdAw15dapGw5qNilZD-bkd9niQhMg

