
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
Stare Babice, 10 stycznia 2020 r., Nr 651 

www.stare-babice.pl 

 

 
 

 

GMINA, URZĄD, TEREN 

 

NOWA STRONA INTERNETOWA I BIP URZĘDU GMINY Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nową 
stronę internetową! Nowa witryna stare-babice.pl, oprócz zmienionej szaty graficznej jest w pełni 
responsywna, a to oznacza, że mogą ją Państwo wygodnie przeglądać także na swoich smartfonach. Nowa 
strona internetowa będzie wypełniała się treścią na bieżąco, a dotychczasowe artykuły można znaleźć na 
archiwalnej stronie Urzędu Gminy. Dzięki nowej szacie graficznej otrzymują Państwo także szereg nowych 
funkcjonalności, takich jak: e-tablica -> w której mogą Państwo sami dodawać ogłoszenia społeczne  
e-przedsiębiorcy -> interaktywną bazę firm, zachęcamy do prezentowania swoich usług e-interwencje -> 
możliwość zgłoszenia nam zauważonej usterki, awarii, niedziałającej lampy, dziury w drodze itp. Zachęcamy do 
korzystania! 

INFORMACJA O WYWOZIE ODPADÓW Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020 jest już dostępny na 
stronie internetowej gminy https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/terminy-wywozu-odpadow-
w-2020/ Wersje papierowe harmonogramu dostarczane są do Państwa przez firmę odbierającą odpady. 
Jednocześnie informujemy, że przychylając się do Państwa oczekiwań zostały wprowadzone zmiany  
w odbiorze odpadów: Odpady biodegradowalne (worek brązowy) odbierane są w 2020 roku sprzed posesji  
od 1 stycznia do 31 grudnia w ilościach nieograniczonych. W drugiej połowie maja zostanie zrealizowany 
odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji zgodnie z terminami zaznaczonymi w harmonogramie. 

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY Zawiadamiamy, że projekt uchwały Rady 
Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2, razem z załącznikami (mapy  
i rejestry) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 32,  
II piętro, w terminie od 7 do 28 stycznia 2020 r. w godzinach pracy urzędu. W okresie tym uczestnicy 
postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi  
i zastrzeżenia do tego projektu. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę 
uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA – DODATKOWE GODZINY PRZYJĘĆ DLA SENIORÓW Punkt Pomocy 
Psychologicznej prowadzi pani Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog o specjalności psychologia kliniczna  
i zdrowia, doradca zawodowy, socjoterapeutka, Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia Psychologicznego, Terapii  
i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian. Punkt od 13 stycznia 2020 roku czynny będzie raz w tygodniu  
(w poniedziałki) w godz: 10:00-13:00 dla seniorów (zapisy), 13:00-19:00 dla wszystkich mieszkańców (zapisy). 
Spotkania odbywają się w nowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21, (pierwsze piętro,  
pok. nr 41). Osoby, które chciałyby umówić się na wizytę prosimy o kontakt pod nr tel. 601-938-288 lub mail:  
fundacjazrodlozmian@gmail.com 

ZAPROSZENIA 

          
KOLĘDOWANIE DLA SENIORÓW Serdecznie zapraszamy na KOLĘDOWANIE, które odbędzie się 10 stycznia 
2020 roku (piątek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.  
 
28. FINAŁ WOŚP W STARYCH BABICACH Zapraszamy na 28. Finał WOŚP w Starych Babicach w niedzielę 12 
stycznia 2020 r. w godzinach 11:00-20:00. Szczegółowy plan dnia dostępny jest na stronie internetowej 
https://stare-babice.pl . 
 

    
 
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl 


