
 
 

SESJA RADY GMINY. Posiedzenie III Sesji Rady Gminy odbędzie się 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 

14:00 Głównym tematem będzie zatwierdzenie budżetu Gminy na 2015 rok oraz Wieloletniej prognozy 

Finansowej na 2015 rok. Z innymi tematami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej i BIP 

www.bip.stare-babice.waw.pl  
  

ZBIERANIE WNIOSKÓW DO ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO:  

1) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 23 października 

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Zielonki Wieś. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 

32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 

05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, 

nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą 

oraz przedmiot uwagi lub wniosku.  Plan miejscowy przepracowuje się ponownie w celu uwzględnienia uwag 

Wojewody Mazowieckiego. 
 

2) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/424/14 z dnia 23 października 

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

różnych obszarach gminy Stare Babice. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare 

Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania 

Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r. Wniosek 

powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot wniosku.  Plan miejscowy dotyczy wyznaczenia zabudowy 

zagrodowej na różnych obszarach gminy Stare Babice. 
 

DYŻURY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BABICACH. Do końca 2014 r. pracownicy Powiatowego 

Urzędu Pracy będą pełnić dyżury w poniedziałki  22 i 29 grudnia w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21 w 

godzinach 9:30-14:00. Natomiast od nowego roku dyżury będą pełnione  

w czwartki w godzinach j.w. 
 

OD STYCZNIA 2015 NOWA STAWKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Na 

sesji 23 października 2014r. Rada Gminy uchwałą nr XL/418/14  ustaliła nową  stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny. Nowa stawka wynosi 9 zł 

za każdą osobę zamieszkująca nieruchomość. Zaś stawka opłaty za  odpady, które  nie są zbierane w 

sposób selektywny, nie uległa zmianie, jest utrzymana w wysokości 17 złotych, za każdą osobę.  Nowa stawka 

za zbierane odpadów w sposób selektywny będzie obowiązywać od stycznia  2015r. W związku z tym, że opłaty 

należy wpłacać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, opłatę za odpady selektywne za 

grudzień 2014 r. należy dokonywać do 10 stycznia 2015 r. wysokości 12 zł za każda osobę zamieszkałą na 

nieruchomości,  zaś w lutym za styczeń według nowej stawki, czyli 9 zł za osobę.  
 

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE. W najbliższym czasie wszyscy właściciele nieruchomości otrzmaja 

informację od Wójta Gminy o indywidualnych kontach bankowych , na które należy wpłacać za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.   

 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice szczęśliwych, zdrowych, rodzinnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz wielu łask Bożych w nadchodzącym 2015 roku życzy 

 Krzysztof Turek  

Wójt Gminy Stare Babice. 

 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 19 grudnia 2014 r. Nr 421 

www.stare-babice.waw.pl 
 

http://www.stare-babice.waw.pl/

