
 
 
 

 

SESJA RADY. W dniu 25 kwiecień 2013 odbyła się  XXVII Sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 13 uchwał.  Z tematami sesji  można 

zapoznać się oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl  
 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 

391 ze zm.). Według nowego systemu gmina będzie odpowiedzialna  za gospodarkę odpadami. Gmina wybierze w drodze przetargu firmę, 

która będzie odbierać śmieci, będzie prowadzić rozliczenia z mieszkańcami i firmą świadcząca usługi oraz przejmie obowiązek wyposażenia 

nieruchomości  w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów .   

W zamian mieszkańcy  zapłacą opłatę za odbiór  odpadów.  Wysokość opłaty będzie wynosiła : 12 zł od 1 osoby za 1 miesiąc, za śmieci 
segregowane ; 17 zł od osoby za 1 miesiąc,  za śmieci zmieszane (niesegregowane). Nowy system obejmie  nieruchomości zamieszkałe. 

Przedsiębiorcy , instytucje itp. nadal będą  musiały posiadać umowy  na wywóz śmieci , jak dotychczas. W przypadku posesji dwufunkcyjnych 

gmina będzie pobierać opłaty  tylko za część mieszkalną. Częstotliwość odbioru określa nowy „Regulamin utrzymania  czystości i porządku   

w gminie Stare Babice” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy  Nr XXV/254/13 z dnia 28 lutego 2013r. (dostępny na stronie internetowej gminy).  

Co musi zrobić właściciel nieruchomości? Rozwiązać dotychczas posiadaną umowę na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 

30 czerwca 2013. Formularz wypowiedzenia umowy możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice lub pobrać ze strony: 

www.czystagmina.stare-babice.eu. Do 30 kwietnia 2013r. wypełnić i złożyć pierwszą deklarację o liczbie osób zamieszkałych  w danej 

nieruchomości. Druk deklaracji zostanie dostarczony w najbliższym czasie do Państwa skrzynek na listy. Dodatkowo, będzie on dostępny   

u sołtysów jest również dostępny do pobrania  na w/w stronie internetowej. Deklarację trzeba złożyć w terminie  do 30 kwietnia b.r.  
w Urzędzie Gminy (lub przesłać pocztą), a w przypadku budynków wielorodzinnych, u zarządcy osiedla. W deklaracji należy podać liczbę 

zamieszkałych w danej nieruchomości osób oraz określić czy odpady będą segregowane, czy nie będą segregowane. Wypełniony formularz 

będzie podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów, które trzeba uiszczać  (bez wezwania) do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni. (Obliczanie opłaty miesięcznej  za śmieci  dla zamieszkałej nieruchomości = liczba osób zamieszkujących w danej nieruchomości   

x stawka opłaty od 1 osoby).   
 

PRZETARGI GMINNE.  

• W dniu 10.05.2013 o godz. 10
00 

 w Sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca odbędą się rokowania na najem części nieruchomości 

ozn. nr ew. 60/2 o pow. 0,08ha położonej w Babicach Nowych. Wszelkich informacji można uzyskać w Referacie Geodezji   

i Gospodarki Nieruchomościami i telefonicznie pod nr tel. 22 7229139 

• Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. Oferty należy składać do dnia 22 maja b.r. do godz. 
12.00  

• Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ewakuacyjnej 

klatki schodowej w przedszkolu w Starych Babicach. Oferty należy składać do dnia 13 maja b.r. do godz. 12.00  

Wszystkie oferty należy składać w Sekretariacie  (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać 

informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.  

 

ROZTRZYGNIĘTE PRZETARGI. W dniu 17.04.2013r został rozstrzygnięty II przetarg na zbycie nieruchomości o nr ew. 842/9 o powierzchni 

0,1500 ha położonej w Klaudynie. Nieruchomość została sprzedana za cenę 391 324, 50/100zł,   
 

 

I SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 11 maja (sobota) br. organizuje I Spartakiade Przedszkolaków w 

wieku 5 –u i 6-u lat z gminnych placówek oświatowych( przedszkoli oraz oddziałów szkolnych). Serdecznie zapraszamy do udziału!. Wiecej 

informacji na stronie www.gosirstarebabice.pl lub pod telefonem 22 722-91-21 

NORDIC WALKING. 

• 11 maja  bezpłatne  zajęcia nordic walking dla mieszkańców Gminy Stare Babice i Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizowane 

w ramach projektu: „Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Organizatorem jest Fundacja Promocji Rekreacji KiM. Mijescem 

spotkania uczestników parking w Lipkowie k/Kościoła o godz. 12:00. Istnieje możliwość wypożyczenia kijków. Długość trasy 

podstawowej ok. 7,7 km i powrót. Możliwa trasa krótsza dla  chętnych. Obowiązują zapisy Tel 602-399-238.  

• Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej 18 maja 2013 Jednodniowy marsz nodric walking z Tułowic do Dąbrowy Leśnej . 

Start w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach o godz. 7:00.. Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" zaprasza do udziału  

w projekcie Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie Starostwa Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. W związku z tym w II kwartale br. między innymi mieszkańcy Gminy Stare Babice będą mogli uczestniczyć   

w  bezpłatnych zajęciach szkoleniowych z nordic walking. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do organizatora lub telefonicznie  nr 

602-399-238. Więcej informacji na temat marszów nornic wal king oraz formularz zgłoszeniowy na stronie interesowej 

www.fundacjakim.pl,  

IV EDYCJA MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BHP I EKOLOGII W ROLNICTWIE DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW.  

Organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we  

współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli 

oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy 

osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma 

za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie 

swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

dostępny w Placówce Terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3 B . Termin zgłoszeń upływa 10 maja br. Zachęcamy do wzięcia udziału  

w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. Więcej informacji www.krus.gov.pl 
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